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Jla'tir. ir. 5!t Age11J••

l'8abors 808D.
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet (or Ribe arntsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Agerbæk kirke v/msn1ghedsrlc1e"
tilbyder hervetl som ejer af malr. nr. 5ar

af Agerbæk . by

l'8abOrs sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: En bræmmepi 40 II, regnet fra kirkeøårds-
d1ge" (hele areale')

II

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

;. " transformatorstationer, .ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse,- hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

XJV"W!lYvJlztøøIlJiIl th?x»rtiitU:.

Kimen forbehOlc1er,~~g dog ret til at læbæltet, som er plaDt.,
udeD om J8rJf'11.~pl~dS'Dt .aaa .Tokse Op.

For fredningen kr~~j'lfngen e~statning.·· '.

~4'. :JCgIg: er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses ~"ndom
inatr. nr. sg(,t . af

• f.. .4ge~batk by J'Baborl sogn



I, '

e
~.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
r • ' , '1'

A&erbalk menighedsråd, hver for sig eller i forening. '
'i 'I

APrblk . den lS' 4e08uibexJ9 SO.
L. W. J. Døp-.,.DC. Ohr. .1eDSen. Hans 10. Laur1c1.. n. th. nit.
!.De Peder •• n. "rie BaDseD. J800b Bo14'. S. Obr1lteD.Dr..

, '

. IrIet fredningsnævnet for Ribe aml modtager Ol{ g()dken~ler toranståedde'frednings-
tIlhud, hestemmes det, at tilhuclet skal lyses som servitut på matr. nr. S.!l

af

Agerbæk hy og sogn,

Ili~~~di'~~~ai.ttmdZx
iib".~.Det fredede areal ses indtegnet på

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

Tingl~snin~en .sker med reservation af tidligere lyst pantcgæld, servitutter og lign.,
hvorom henVises tIl e,endomml.'ns blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den , ,J

, I"

, JUtrup.

DIt atteateres, at ølle uMet'skr1Terbll øverst' »aaldlrme st4.
,~ ').' !'). . I

er medlemmer af Agerbæk lDØD1ghedBr64.
s. Obr1steD8.n

fa.
Forøoatlende t"red!llbg&t2:1abu4 'iltræ4 •• h.riet. i','

Ribe st1tteøvrighod deD 19' ju.o1 19S1.

u. o. Fri1s. M. a. Llnd~.
lDdtØl11 4asb08eD ror ",.tI'8t~nr. SS. ~~l'd.Ub~t~4 Ol la~Jur1s-, ol' '\ 'l

4ik'ioD •• , ø.ter oS'Ve.ør herreder 4en 27' Juni 19~'
Lr8t. TiD8bOIbd. Fsaborø 1. bl. 232. Ak\1 akab'•• 111". 419.

KmJ4 aorta.D ,1 r'

.-._---
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REG. NR. '/SoIlLJ ~ ~J

r t. 1&- - -
Jratr. Jr..' 5h Ap1"bek,

Faaborg sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Vagner B,ygaard SørenSeD
tilbyder herved som ejcr af malr. nr. ~;!!!

af Agerbæk by
laaborg sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matl". nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: Det nordvestre hJørne indenfor en at'-
etand at" '10 'm tre k1rked1set.

. ~, ~
II l

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
,- l,. transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

beboelse, hOOlsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende ....
X~g!wbi~mi~~~t

'" li~l, .. ",. • ..

, 'I
, I

~or frednIngen kræver jeg Ingen erstatnIng .
.Jeg er indforstået meel, at ovenstående fredninRstilbud tinglyses på mIn ejendoll\

matr. nr. Sll af

Agerbæk by J'aa'bors sogn

dog uden ~dgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet (or Ribe amt og
menigheclsråd. hver for sig eller i 'foJ~ning:·./If

Age11Jak • den 13' deobr. 19 SO.
Vagner BI.&ard sørenseD.

I ••

[det fredningsnævnct for Ribc amt modtager o~ godkender toranst1\ende frednings-. . .
tilhud, bestemmes det. at tilbudct skal lyses som servitut på matr. nr. 5Jl

af

Ager'bek hy Fa.borl sogn.

hvilket matr. nI'. i forhindeIse med matr. nr. s. 1M. Ol 101. Aaa'nIJ 1»1 og SOlD
i!iåctldgør et landbrug. Det 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 i tingbogen.

I \Fredningsnævnet for Ribe amt, den 22~ juni 1951.

la.~rup.
Indfør' 1 da!bo&ttD tor retskr.8da nr .. 85, Verde ~8~ .. l8DCIJur1s- I

d1kt1on sam1l ~'Bter 06 V''98wr h8rred~r, 4811.21' ju~1i~~S1~"1
LJ'8t. T1ngbOI bd. FRit>erg bl. 253. A": skab B. Dr. 624~'

KnUtl Cor'sen.

'I

- - - - .- - - -
ueDp~rtenu rigtighed bekræftea.

FREDNINGSN.ÆVN~T
FOR o.eD

RIBE AMTSRAADSKREDS
,/

1'-

'~ ,. I J ,"' I
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lIa_r. nr. Ss Agerbl8k,

Faaborg sogn.

I I. J. )

Anmelderens navn og bopæt (kontor):

Fredllill!fS!l(Ronef for Ribe wllfsrådskreds,
dommer/lOn/oret, Holstet!.

Fredningstilbud

Undertegnede Oarl Nielsen
tilbyder hervctl som ekr af malr. nr. 5'Al

af Agerballk lIy

Faaborg
at lalle nedennævnte areal af ovennæ\ nte matr. nr. frede som nedenfor ~U1furl.

l>ogu.

Ihealet heskrives således: . u....l. a-al•••.,l t!ll!'.' : '''',ll',,:,jr ~ , l' \ I, I R" .w • I ' i i
III . l " , l l l ,

! II,

" .:' ,l , "

"

, I , I

l • ,l, .• . I ,I

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller heplantcs med højt voksende træer, midlertidigt
.~l eller vedv~rende" ligesom der heller i~ke på arealerne må graves grus eller anbringes

transformatOl stationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hØ"n~eg'årde, ~øddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

X~~1IJ'IIzgzæta:rimx

• I

For fredningen kra-vcr jeg ingt'n erstlltning .

.Jeg Cl' indforstået Illt'd, al O\'cllMål'nde fl('dning-stilblltl tinglyses på min l.'jendom
lllatr. 111. ,. af

Åg.næk by Faabors sogn

dog Ut\t'n udgift for lIli~.



I',
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnrevnet for Ribe amt og

menighedsråd, hver for sig eller i forening.
, '. J • 'Il

\, ,den 13' 4.abr. 19 50.
Karl s. ølels.D.

" t I ' t ~ i:' .:. ~ .' I'
., ,

I

I'

\ ' ..

tIl I

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstAenae frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ;.

af

Asenæk by J'alboq sogn,

l'

IliMWxwtWDiztf«~dti:Zti!t'Zft.X
i~.:dt~Det 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 i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

I 'I .j,

lØ4rørt 2. dagbogeD flor l"It~4.' nr.. 8St. Vard.: kØbi'a4:, 0l laD4JU'1s-

dlktloD S8~\ øste.- og ve8~~ Herreder 4en 27,~'.'J~!' ~~,51;'t,' , ":,'
tt'lt. T1DgboSbd. FB8borg tl1.1. 'bl .. 10). :Ak'. "'iTJ,••. 591.

Knu4 oorta8n.I

I",
~) - - - - -

CJeD.P8rteDS r1gtlghed bekræfte ••

FREDNINGSNÆVNET

AIB~ ~MTS~AOSKREOsd.D
3 J.UH 1954 I ,I
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~f1rtl).';I· f 1.,)1) :1:' , •

Jlatr. nr. 14)&. ,g
Agerbæk br. Faaborg sogn.

) ,

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredlllngslla'tJllel (or Ribe amtsrådskreds,
dommer/wlltoret, Holsted,

F.redningstilbud

LJndertt'gl1rd~ købmand Jørgen Jensen
tilhyder herved som {'irr af llIal r. nr. 14i, og Sg

af lIyAgerbæk
Faaborg

at ladc ncdennævnte areal af ovennæ\ nle malI'. nr, frede som nedenfor anflllt.
sogn,

Ol> ' j A..eale~ !:>~s~rives således: lhoo 'h_, ." -A"D""O" e'" etat........ at 40 m.-I'OLIL, l J~ rIJ~d(.J ~ .' , l. .. ,A-w .• ~~ • ~~ +' ~ .,. «II ~'"

fra k"rk'_~8d1,,1'~ rbr 'begge matr. ~. 's'TedkoJllDl8nde. I !
I

.1'1: j,',

J.I 11I' I,Jiilli,,1, j:~,l~, dl I .,,1 ,f j d

l, , ,', I. I ,I

l o J II: II J J:J i. i ,j, •

.1 , 00 j

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke h'ehygges eller heplantcs med højtvoksendc træer, midlertidigt
'eller vedvarende; ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

" 'transformatorst:rtioner, ledningsmaster . 00 lign., skure, udsalgssteder, bod~I:, vogne.til
heboelse, hønsegårde, møddinger ellel' andet, som kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til ,al.

tlog uden lIlIgift for lIliJ.{.

, I

14k og 5.u..
Agenæt hy Faaborg sogn



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

,......rbttt me';lighedsråd, hver for sig eJler i, ~or~~i~.~.

.lgat"bIJk ,den 13' døcbr. 19.JO• " :

lØ1"SID JønS.D.

. .. I

e l'

., I

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestem"!-es det, at tilbudet sk~l Iyse,s som servitut på matr. ~r.· 14k Ol 5Ja

af
by

F8aborS sogn,

i**:æ!fziS:~zliif~
i'3ez:iø!i:ti:~ift:lDet 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 i tingbogen.

"I

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 22' ~ 19"-.
J~8trulh I . ,I,

UnCSeneønede Kal1. S•. Nielsen. Aser'bl$, deJ;',ha,"", køl»' ~rnævnt.
Iletro'. DI'. 5ø at kø'bIaaDt .lØl'len J.lUSen. '11'1"«4.1'" herntl, ~D8~'.Q41
tre4n1D1stl1bu4 t.S.T•.... ' 4e" ••• V. lir ....... r. I ',' '1111' '. d .

Ag.tb,*. dIn 13' dlo.br. 1950. .' ! '\ I , '

Karl S. NielseD.
Indført i dagbogen tor retskreds nr. 85. Varde købstad o, laDdJurls-

dlkt10D søt f;ater og Vester trerreder den 27' Juni 19;1.

L,.s'. Tiqbol bd. J'aBbor«I. 45 08 233. Aktl sksb J. nr. 449.
Krat.tdCortalD. t "II r ,I.- - - .... ,.' ,. ,

FREDNINGSNÆVNET
FOR diD

RIBE AMTSRAADSKREDS 3 JUN 1954
(

,;/~'7i ~.7
., ,1'1
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REG. NR. /so~L)
:<1./0.... _--.-.

r d l. :"li}i .1 l , ._I ~ II. ,'" J _ I

_HlIHl.JJlJl i l.lll j >j" l' l • J ! ... !• l, ~ :..
Anmelderens navn og bopæ. (kontor):

., ; l, ! ' -I

Jlatr. nr. 71. Aserblek,
Fa8bora BOp.

• l Fredl/ingsflællflet for Ribe Clllltsrcidskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Bans .Jørgensen
tilhyder herved som ejer af matr. nr. 7.l

af hyAgerbæk
Faaborg

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nI'. fr-et!l' !o.om nCllenfor anTurt.
sogn,

\
'~ J

111 • ~ II.. • J l d 'I I : I I ,d

ri 11"1 'r

.... l ri

li. j.

, I l , r , .
ll .•

l l j \ .... ,I l. I

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke' bebygges eller heplantcs med højtvoksenIte træer, midlertic.li~t
, .;<~. eller vecivarenl:le, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringos

transformatorstationer, ledningsmastcl o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til. " ,

behoelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

:Z:~~2Wf~mx~!&ik '

hv
laBbors sogn

dog uden udgift for mig.



.' .

Påtaleberettiget i henhold til foranstående et fredningsnævnet fot Ribe amt og

I "AøeI'1Mk m~~~ghedsråd, hver for sig eller i forening.
, " • (fJ

AprbM ,den 4eobr. 19 SO.

BaIlS JørpDSln.
• ' I " 1"l

'. I' II II,

I " " ,

! I , I "l ~

j, • I , ,

Idet fredningsnævnet.for Ribe amt modtager og godkender toranstAende frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af
1)

Aprbæ'k by .raabOrl sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 1)&
ibd. udgør et landbrug. Det 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 i tingbogen.

I'

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 22.' Juni 19;1.
! l ~ t \, I I I I I' 1(" fl J .

,,' , I J~~~~».,l r '''; ,II Ol

XnlfM i dalbO_D tor l'8tekre4.'IDr.." as, Val'd."JtIIi1).'a4, •• ,i1an4J!4'1S-
41kt1~nS.m,1~.ter Ol VIS\8," uerreder 4eii a?':'~uDi'lfJn~')I. 'Iii. l

. I 'l I I t. I" ,li ,'1,!;',l\lIflf. li I' ", " qq,l L., , J

L7at. TiDSbog' 'bet. J'afl)ors 1. bl. S'.•'I~~"P~ ~"ll"F.lI;1~l.~
l<IJW1 cor's8n.- .- - .-

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKREOS ae.. 3 JUN 1954
\ "I . il

I I: :1." II

II' I l
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REG. NR. /5''' 11-1 " j- '&- - - - - - - - -

r'\' J, J.' • \Ii ~I .i. j l ~ l • I : l I "r t l I
I " j, , ,

.l-\ili,l:- .,1/ i , IIJ ~Jl, ,:, .'
Uatr.. nr. 14n .Al!gerbæk,
Faaborg sogn.

l L,!·, .t.. .
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

"""ednJII'gStlllJ(Jflet [ur Ribe amtsaidskreds,
dommer/mf/toret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertt'gll('lie Peder Ohr. Jen.,ln
tilhyc1l'r hen'c'd ~OIl1 ('jer af malI'. n.. 14n

af Agerbæk hy

Faaborg sogn,
at laele nedennævnte areal af ovennævnte matr. ur. fre<1c'som nedenfor anført.

A~ealet ,besk rives således;
,~pJli.L 11~)j'I[J'H;1 l' •• j t l,

I, .1. r ,I l ' ••

l.

, j 1'1 l

1.'1 .... , JJlll11 ~I" I. J.I 'O l II 1,1. J . t"\ .

, I I" l

• l

Fredningen har folgendc omf'<lI1g:

Arealerne m{l ikke hehygges eller heplante!> med hojtvoksenJc træer, midlertidigt
... eller vedvarende, ligesom der heller ikk,e på arealelJ1e m;l graves grus eller anbringes

transformators~ationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til. .. . . ,

beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. .

Jeiftlrbeh'o!der'mig dog ret til at" bygge' ø~ lyitbus~ 'even~u~1._, ..
d~ mua :Pl arealet.

For fredningen kra:-vt'r jeg ingen erstatning .

.Jeg Cl' inc1fmstilet llled, al ()\'t'llst;lenc!c' frcllningstilhuc1 tinglyses på min ~iencloll1
matr. 111. 14n af

Agerbæk hy Felt! org sogn

ting udm udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold, til foranstående er fredningsnævnet tor Ribe amt og

"J.S-.r.biIk, , menighedsråd, hver for sig eller i forening.
, •• , 'I 'l

,den 13' c1eobr. 19SO.

P. Cbr. lene.n.

~ , I ij ,; ;... j ~'': I r I' ..

• ' Idet ftedningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 14D

af
by J'8sb01'I sogn,

I~M~WxWl!ftaz\~j!f~~~Xø
ii~ijb~ø •• Det 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 i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
, Ilrf'

J8~trup. I r l

ll'lc1tørt 1 (Higbopn fOr retø'krec1ø mr. 85. Varde købøt;ad,-oø laDdJuna-
cUktlon samt; øster o~ vester Rez'tteder48n"21' "3~i "~S1~lr' ,I

l • , ,l "/f r,! "/1 ,l

1.18'. ~Dgb08 bc1~ l'8aborg l. bl. 271.' Ak': lIkab B., nl".,'131.S.
KDud Oortøen. " , ,n"

- ... - - -
oenpArteD8 rigtighed bekrættes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR 4.D

RIBE. AMTSRAADSKREC!a

3 JUN 1954
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01504.04

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.:. 01504.04

Dispensationer i perioden: 28-09-1988



•

•FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen

ISVY]) 2 9 SEP. 1988REG. HR.
FOR Esbjerg, den 2 8 SEP. 1988RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Rolfsgade 94 . Postbox 60

6701 Esbjerg. Tlf. 05 l3 66 77

/1ø

Formanden

J.r.z. l'l/ii

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele ..at nævnet dags dato

Ark1tektf.1rm.!et Ste&n Hath1es8n Aps., t:4r. Bpulevard 118

"00 Varde aAl.dos •
har tilskrevet

I besvarelse af Deres andragende af 1/7. lSa&;
angående tilladelse for graver Venier "raud•• n, Vostel'gade Ja, '7~3 Aiarbak

til opførelse af DY beboe1.8 09 lletb:1vo1ftg .f eka1literende

på matr. nr. S.6 Agerbak,by, 1'11>01'9,lie11e komlhw~e ex)ItU frI/H 17
skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34 Y 2~ - S-I /,(

OW1k,;;'/ I?j~~4
meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem- Je'/'~.

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

P. n. v.

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Slotsmarken 13 Miljøministeriet .-retO \fenteh>
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F 14~J..- t') en.2970 HØrsholm
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

Kolding, den 22. november 2020 
 

FN-SJN-31-2020: Ansøgning om dispensation til nyt sognehus ved Agerbæk kirke. 

 

Fredningsregisteret reg.nr. 01504.04: Agerbæk kirke 

Fredningsnævnet har den 22. juli 2020 fra menighedsrådet ved Agerbæk kirke modtaget ansøgning 

om tilladelse til at opføre et nyt sognehus på matr.nr. 5 ar Agerbæk, Faaborg. 

Fredningsnævnet besluttede efter en besigtigelse den 15. oktober 2020 at udsætte sagen til menig-

hedsrådets fortsatte overvejelse om placering af sognehuset. 

Revideret ansøgning er indsendt den 22. oktober 2020, og derefter sendt i høring. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af deklaration af 19. marts 1951, tinglyst den 22. juni 1951 til sikring af Ager-

bæk kirkes frie beliggenhed og som har blandt andet bestemmelser om, at der ikke må bebygges eller 

tilplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende. Kirken forbeholdt sig ret til, at læbæltet, som 

er plantet uden om parkeringspladsen, må vokse op. 

Det er oplyst, at sognehuset vil blive placeret som vist på nedenstående skitser, hvoraf det øverste er 

udarbejdet af Miljøstyrelsen til brug for sagen: 
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Menighedsrådet anfører om projektet blandt andet, at 

 ” … Agerbæk kirke ligger nord for Kærbjergvej. Over for kirken ligger et areal,  og på dette er der 

nærmest vejen en parkeringsplads. Syd for parkeringspladsen er der en træbevoksning. Bygningen, 

som ønskes opført, tilpasses dette område så så mange træer som muligt bibeholdes og området frem-

står så grønt som muligt… 

Bygningen tilpasses kirken og bygningerne, som huser graverfaciliteterne. 

Udgangspunktet for projektet er, at menighedsrådet ønsker at opføre et sognehus indeholdende kon-

torer til sognets præst, kordegnekontor samt lokaler til undervisning af konfirmander og forskellige 

sognearrangementer. Altså skal huset opfylde menighedsrådets/sognets behov og Provstiets krav…”.  

Ribe Stift har den 15. august 2019 meddelt, at man kan tilslutte sig den af menighedsrådet valgte 

placering af sognehuset, idet det anbefales, at arealet, hvor sognehuset bygges fortsat fremtræder som 

et grønt bevokset område, og at det tilstræbes at undgå, at sognehuset bliver den primære udsigt mod 

syd fra kirkens indgang. 

Den kgl. Bygningsinspektør har i mail af 14. august 2020 bemærket blandt andet, at arealet, hvor 

sognehuset bygges, fortsat fremtræder som et grønt bevokset område, og at det tilstræbes at undgå, at 

sognehuset bliver den primære udsigt mod syd fra kirkens indgang, samt at bygningen måske kan 

rykkes længere mod syd, så en række træer kan blive stående, alternativt at man kan plante en række 

træer på parkeringspladsen. 

Provstiudvalget har i møde den 26. august 2020 anbefalet projektet. 
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Miljøstyrelsen har i mail af 1. september 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte projekt, og oplyser 

supplerende, at det ansøgte ikke påvirker noget Natura2000-område eller beskyttede yngle- eller ra-

stepladser, naturtyper eller levesteder. 

Varde Kommune har den 31. august 2020 samlet bemærket, at byggeriet ikke giver anledning til 

problemer i forhold til kirkebyggelinjen, højden på byggeriet og til kirkeomgivelserne. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 15. oktober 2020. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved det ministerielt udpegede medlem Flemming Danielsen og det 

kommunalt udpegede medlem John Bach Tygesen. For Ribe Stift mødte Sissie Viig. For Varde Prov-

sti mødte Anne-Mette Stiebel. For menighedsrådet ved Agerbæk kirke mødte Ruth Nielsen. For 

Varde Kommune mødte Thyge Schmidt. Desuden mødte arkitekt Ole Sand og graver Kim Schmidt. 

De fremlagte planer blev gennemgået. Det blev oplyst, at projektet indebærer to bygningskroppe med 

en lav midterdel og med hvide facader og råde tegltage. Det vil blive 24 meter bredt. Yderligere mål 

vil blive oplyst for nævnet. Næsten alle de eksisterende træer skal fældes bortset fra måske 5-7 træer. 

Varde Kommune bemærkede, at det kunne være ønskeligt, at bygningen fik et andet udtryk. 

Varde Provsti bemærkede, at model og placering er brugbart.  

Fredningsnævnet besluttede at udsætte sagen på fremsendelse af et revideret forslag til beliggenhed 

og udseende samt med angivelse af mål og materialer. 

Der blev herefter udarbejdet følgende situationsplan af det reviderede projekt: 
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Ansøger har om det reviderede projekt oplyst, at opstalten viser de høje bøgetræer, der kan blive 

stående i rækken ud mod P-pladsen. hvis huset bygges som det er tiltænkt. 

Indkørsel til ny P-plads er rykket lidt for at udnytte et naturligt hul i rækken af træer. 

Nedenfor ses skitseforslag til sognehuset: 

 

Ribe Stift har i mail af 2. november 2020 med henvisning til bemærkninger fra Den Kongelige Byg-

ningsinspektør ingen bemærkninger til det reviderede projekt, som kan godkendes. 

Vejen Kommune har i mail af 5. november 2020 bemærket, at 

 ”…der i det reviderede tegningsmateriale - som anbefalet på mødet - er tilføjet en række træer på 

begge sider af sognehuset i overgangen mellem eksisterende p-plads og ny p-plads mod vest hhv. 

mellem eksisterende p-plads og nyt haveareal øst for sognehuset. 

Vi kan derimod ikke se, at der er tilføjet træer (spredt beplantning) som visuel markering mellem 

vejen Kærbjergvej og den eksisterende p-plads. Sidstnævnte markering vurderes at ville medvirke til 

at opfylde Varde Kommunes bemærkninger til hensynet til fredningen og ligeledes til de bemærknin-

ger om samme emne som fremsat af den kongelige bygningsinspektør…”. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Agerbæk kirke betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 

dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 

loven, i alle livsstadier. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i  strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet vurderer, at det reviderede projekt ikke er i strid med formålet med fredningen, hvis 

der plantes nogle træer som visuel markering mellem Kærbjergvej og den eksisterende p-plads, så 

udsigten fra kirken mod sognehuset sløres, hvorfor der gives dispensation til det reviderede projekt 

på vilkår om sådan beplantning. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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