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l4atr. Nr. l~ og 4,.... ~ .

Guldager by og 8Ogp!

I. 1"1 j,i l. L • • ..

Anmelderens navn 'og bopæl '(kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
~ .,' I I

dommerkontoret, Holsted.

I L. • '~I '" -.._

Fredningstilbud

IIndertegnede Guldager Bogneråcl
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 19A og 4,
af

GWldaser by

°lat lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført,
sogn,

Arealet beskrives således:
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Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksenc1e træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

(' "l. ,I . ~. II 1-" J t ... ~I\J~'; -"i JJ '•• t.
transformatorstationer, ledningsmaster o," lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger ~~ler ~n~et, som kan virke skæmmiende~ t,l!; t. t j .1. ,J j

xkz~2i.~-L- .,J.;: .• :~,J~J,J ,\.!':J ..,i;,j .iiV~~Nilt::'\J'.'.:.1.
~~8W~~e'ljfo»bIÅOlt1q !.1II>11XiG~ 1/t.Ut v1JlldUf.u_'."lMit~j:"'."1.

sern. t § 9 i·lov nr. 140 at 7/? ~~~3?i_ m."urt:re4DJ.QI., 8DlalP D7.
veje eller udv1de bestående JIled ~H4.re køreban.-, tonoTI Os oykle."llr
OS at same re~ "11koJIDDerB1be"amt,rAd.' .

J • I. \ J l • l ,I I I I I I. J i ll'}...t l III~; l ) l ,i

~
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• k .8i~Jr~~~~nellJ ~"~':ll'l ,..d~ f,\"I.~ur.loJ J'l j

, or re nmgen ræ\T~~g mg~n erstatnmg. l
Soperå et . r· d o d f d' 'Ib d . I å" cler mdlorstaet me , at ovenstaen e re mngstl u ting yses p mm eJen om

• f. i l,! I , ' , .

'matr. nr. 19S1. OS 45 0.0" " .. "", af ... '.

Guldager by 0l sogn

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

.) ..:~\.l... .. ' .....1. • l

.. \ A ...·.. ' ,dCJ.l 19 ~uw.~å.81' 24' JaD. -"... ,J.....' t." 4 ••

J: l•• ." , .\"

VN:111 B. )(&4.8D. 1'b. l)ObJer1UDd. Karl EslenøeD,
lao. Bør8Ds.n. AIld.rø Chr. ADdere.D. Aage KJer. Jtr1atlan :APderseD.

.1. 'I' l J, .'li·!

" .

• I

,J'

t'11 : l. I. I J •• , L •• l I 11 .. I

I I tf l' r f R' I'" II~ 'J I i1Å~'Jd hl 'J 1 '( e rec mngsnævnt:t or lbe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

af 19' Ol 4'
by sogn,o.

hvilket matl'. nr. i forbindelse med matr. nr.
xzxzmwczxzxzxzxzxm~~L~~~~~. iiit Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

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

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
19' JAU~S 1951•
. Hl. b'l \ ~}l)':l, 11d IJ;.1 If ,~~,.II.IJ I'

);:,,:1,,11,/.1 ",,' .t .•. ,,' 'i .11""' .J" I'i I l,as'~I..1 Jl,li 1~ld ·i1illli.:J1!

I~rø~i"'1il'l~gt)b'geli 'rbk"' retl:l~48 'Dr'~Iå6,..11.}jj.r~tI~s~a4JW.' •. dl,
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den 4' 3001 ,~~'~';L__.L .. iH I t,' A "I . ">i'. ,'II, •1,'lillhLtHI! ,',IJlJ;,p"tll.il '"I l"

Lyst tingbog bd. Guldaser. Akt. aki~·.'..4i"1~~:l~~'4wl~~()cl;':.'i-\'<,k:~~I.

- l:'%!~llf1JllB'101l",1!!01'IJ'P48nk1'1V"ne _' }W.~~lko:ri' O" i!dkt ~~1a\f
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lIatr. Dr. 8~ Guldager
by og sogn.

Anmelderens navn .'og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,..1, t,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Underlcgneck f'n1 Kristine Pedersen
tilbyder hl'! ved som l:icr af matr. nr. 8l2.

af Guldager by

at lade nedennævnte m-cal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor a~'ørt.
sogn,

Arealet beskrives såledCli:
"A l. J l i I

,.
'I

~,I: 1 (Jr,l~I,.l.I.~~';Jt•. )1'!~~ J:~~~I,tIJ:
f 11

I ... I 1,1 .1 II lillA 1);.:' lJI I,

r '. j l II 'I~~lli )
I. ;, Ini l, j t. .' ,I

Fredningen ha~ 'følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller bcplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

elle!;. v.cdvarende, Jigesom der heller ~kke på areal~rne må graves _~~.us;ell~r l:nbf~~~.~s
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet,_ som kan virke skæR.'in'e'nde~lq t, I ~ H'..L

Jeg forbeholder mig dog ret til at OJtøn. 'bJPllJlet--- »l,,.a:':bi'gtlNDl ud
til landeveJen - 811ltsveJeu·Bjet;ing-:rarp.

/,1 .... '.' ~

~
auldager by °l sogn

dog liden udgift for mig.



Påtalehercttiget j henhold til foranstående er fr~dningsnævnct for Ribe amt og
mcnighedsråd, hver for sig cller i forening .

• ~. I ~ ••; •• .J. ... J. a', J

1• 2 • 19 51.
Kri8tine ~.derøeD.
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l,., ,I ., Idet fredningsnævnet: for' Ribe.amt modtager og godkender toranstående (rednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mat r. nr. 8l '.. '.,.
af

Guldager by Ol sogn,
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li~~~iiztlit~Wti~dIlX .
- - - -... - - - - - - - - - - Tl>:id~*1iSIS Det fredede areal ses indtegnet på

vccllagte kort, af hvilket en genpa~t 1>edes ~h~niagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, ~ervitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommcns bl~d i tingbogcn.

Fredningsnævnct for Ribe amt, den 31' lI8J 19S1.
l ; ,;1', ,fl,\'., l d II Jl II J;.lIli .. l. I) i

: , .. II .lili,,,, " t' si 1,.1, "J.\ ,I 1.'~4! I.,j,li 1,(11 \101-11..11/,

lD1lrØl1i'll'.q'bO_D t'br re'~1t1"ett. *4 86_1Bl'bJW8,'~."' •• "".I.
:iJ ;1 ~~I 1'")t~(I\1 •• 'J!")I • I\! ,H"!r fl(i'! (/ ':. l. d'l~lll tUJI .l.Jtldij;..t~J\JtLtll.I:"! II

"eD 4' J~ ,~,~~,.L ) til, iII,,] d... J II,,,, : ,III l .;..'Ir!.1.HUI ,'lInl'WJ~(ltld ,'1 I''''',

i j; I:..iø@' ...."".,,,\~ .....~~~ .. l~~'~ skab I 1•. IØ'!. ,3fS.II[ JliJci[,,1 <!.si

- - - - ...- -
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FREDNINGSNÆVNET 4 3 JUN 1QS4
FOR REO'S"Jd" ,~ li l ,j, " I , 1~:t.I (lj).jllinh'}Ji l/IRIBE AMTSRAADSK .

" '/' l, l •. I" :1" .:11: I ,1'01, I .,' JJ ,/.,',1 hlld.;1I10i I J \'.1
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G e D 11 a r t.--------
t l, l' •

An~elderens navn og bop æt (kontor):Vatr. nr. 32g

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

Fredningstilbud

, ,/

Undertegnede smedemester Lambert Sørensen Jaoobsen
tilhyder herved som ejer af matr. nr. 32g

af Guldager by

'0' sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives såledeli:
l' ; J .. ." .. 1.1 ,d J,Jd

' ....
(':l,,:' I, I ,

, I l' l, ,) J l. III J ,.A l J J

~.,. • ~ ... o;: ;,.,,, :.

! '
,
, -

, I

Fredningen ha; følgende omf~ng:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller. vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller. anbringes

I • ~ ... jl' •• ~ .L.·1l.o~'
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinl{er eller andet, som kan virke skæmrhende."" -/ j l.. '. _'

, :

.l'

328
Guldager by os sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtalt-berettiget i hcnhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

. • J •• • l, ~ ..
~~ap~ .~fP18

Guld aser , den 17 - l - 19 Øl.,. ...1 "ti "

Lambert s. Jaoobsen.

, .,

I. \JI.I

. .' "'" .<.j ,I" ','/I, J"jd J 11 ,,'l 1.1 ,
Idet frednmgsnævnet for Ribe amt"modtage'r og godkender foranstående frednmgs-

tilbuu, bestemmes det, at tilbudet skallysl's som servitut på matr. nr. Da 32,
af

by Ol sogn,

~~~1~iimiizæ~lt&
m~~lIIiJPet fredede areal ses indtegnet på

vcdlagte kort, af hvilket en genpa~t 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 31t mBJ 1951.
·,!.I \.1" :;,:., ~i,d '11,.1 il";.J'tI,d)·)1 l

! .J~~~ Jill ,.jAi J; II 1 ;)11 1,..1.. lJ li,

I_~"S: '4b • .,n tor"t"e'alrees lU'~ '86~1·i81JI"":køb~W'•• 'I'.",,j,,
III ,;1 ,d' .' ,f" ~ ,;1', ,I " , ',;, , •,..ii " ,,,I~ lililI. ,l IJII. IJIIJli{(oli;(III'!i " ... 1

den 4' Juni )~~~~ ) ,li Il _,l ol.. I"", l.ll J I·J~,"l.lJlJ(1I ...,L 11~:.1nll(,d ," I d !

Iqa1;. tlngbOg bd. GUldalør akt: 8IJ.'-lJJ."~"!,~.,Lo.JJ; ..I••L>iJ.a"JL~-lI"

- - - .. - -

8S"
·l:I:J(,\.lHp·O

I J1 II J

I l • \ ~\
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Katr. Nr. 8p m.gl.
Guldager by og sogb~ \ ; FredrzillgsnælJnet for. Ribe arntsrådskreds,

dommerkontoret, Nolsted.

Fredningstilbud

Undertegnede tømrermester bø.ren 81mons.n
tilbyder hcrvl'C1 som ejer af malI'. nr. ' ,8p, 431. 43l og 324

af Guldager by

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

Arealet beskrives således;
"l, ~:l,; I, , • I r r , l l. ;:

'" "l. lIld':'''/ LI!"I,'

',l
;.:,. C ,',II it/ I

• j ~, .,. ~I 'f~, ,

l, ,[, " 'l "",.' ,J J",: l 'li. J li ,I:
• , ..... ".t ,,' ,'ic .. 1."' ....("" .. "l ..

I, I •. " I J I I. J. 1,1 'JJ ;p;1 \. , ,

! Ir Jljj" dj~J:l l'
'I Iii

.
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller· vedvarende, li'gesom der heller il$.ke på arealerne m~ gr~yesJ ,gr~~ ~JI~r ~n.~r~~~~~
transformatorstationer, lednihgsmaster o.. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller ~ndet,. som kan ~irke skæiniminde: " li I I

Jeg forbeholder mi~ -dog roet titiL vetI' nybptøre~M" ~aFJ'tV8\dJi: ;.:..
,~. .

brand at opføre bygninger efter Wgilibgsmyodlgbederne& bestemm"itlser •

..~.' .

. '. 1.,1\,." ......1 ,6 • , • ~ ~ I • ~ •

For fredningen kræver: Jeg mgen ~rstatnmg .

.Jeg er inl\forståe,t med, ~t o"enstå~~de frea'ningstilbl:ld tin~lises·tll\;min ejendom

matr. nr. 8p, 43.!h 43ll. og 324, af

Guldager by og sogn

, dog uden udgift for mig.
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Påtalehcrctti~et i hcnholcl til foranstående er fredningsnævnet for R1bc amt og
menighedsråd, hver for sig eIlcr i forening .

• ; ..... '.V ,-.. lo "

, Ou.ld8PJr ' IJen 19 ,;,..17 • 1 -
8øren Simons eD•

.J
J,

ol " II.. ~,

'. ,

: l (~·I,l ,I, I " l j ; l .11 }J r1. I .:

. . ,",j,.J,." "'JlJI,j~'Jd lJI .. 'II/ •• . ....-. ,. Iclet JredOlngsnævlfet for RIbe amt modtager og godkender toranstående fredlllngs-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8]), 43.l.

af
by

°l sogn,

1Jt.l~~~~*~~7&'~
i~øm!XS~æJn&!b_Jd)et fredede areal Ses indtegnet på

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

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæ1ct, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredning~nævnet for Ribe amt. den 3l' maj 19~.
'ld:t, , 1.'; ,.,1. l ll;d l, ",jllnd,'l] l

I~~~;t'\l.p.\ ',L,,] '),Lli ,:", lIll'III./i/'
l .r,I.II .. lld.H , JJ)I ,I ",.1 l

Inl!ført :I. iba~t!et1 for"retakreds r nr.' 86. ").i;abdØ1'g"icøb$t841 .•• " •• ,ll.
Iil "I; l ) I .,,, ,1 I [" I' ,,! I " I" L "I ,I Jf I ':, fil 1111J ,j' J II \\II .. J,' I. II f.1li, d IJ" l

den 4' jun~,j~,~~,', I ,.j" III. j 'lt'l,' . l II. "i" ,'):,![,j/.l.lI[ll ",III'.,~"'"1,,[ ,'"h ,d ,d

l,ys~ .~~p~b.!'8,:.~J' 5!p;L~~G~:I;..~AJlitt;... :,:,~~, {JI... ~~, Mi~'I!I,"hdh" ~H

.',,:',1'.1..: '\,.:',11 ";'d!::",lfl~Jjj,,,~', ..,,ffli'4ft~J··H,J·Hl 'lE§UlLl",I[.U C'lC'i!~O II '(l'."- - - - - .- - .-

FREDNINGSNÆVNET
FOR ' ~jfll<llwrG ,\ ' 1,3 :~~N,195.Å ll:J~llillb:J"J[ 10 I

111"1." 'I J 1:1.~I~f· ~fIt1r~:~fl~g~~;~!T,I?,~I . [."'''.1 \ ,;, l, ,dL 1"t.I.~'Il;IIJ"i"'" :rJI
l"

°''1111

'.;

In ); 1.1
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)(a\r. Dr. 119-

Guldager bf og 80gij41 f

l f

Anmelderens navn og bopæl (k'ontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.
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Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Andreas :R1.18
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 11,9.

af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor an'!t.
sogn,

Arealet beskrives sålede~;
~"I"~I"",~~,.~.~.,1 .1,

1 vlnke111-,D 2; a. j! , l.rJ l j II ,:.lil)lr")11 1)11.1111

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

. ' I." II .f l.l, l' • " L ·4·l':).~.•i, •. lI'

., ,I I ,I '11.,l Ill.1 'j l~:I;II." II i,ll

l ft.I.I{I· d~;ldr
'" , • I. II JlI " .. I l. • II

• ,'1,,1,'1 I
:hedningen har føigende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
elleli <vedvarende, I ligesom der heller ikke på area)erne m~ graves, gr~~: ell~ tp~ringet
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, uds'algssteder, bo~er, vogne til

.,. •• ! , ...' l j; ol 1(l "'"n~:Ibeboelse, hønsegarde, møddmj:{er eller andet, som kan virke 6kæmmende. "

:X:~<Illbl:iløidu:.~~" . ,; ,fl..., ,; . :1~hl.~ll..ltJ J', '<,(

.. f

~, I : •• " l "l .:l ri "I

For frednin!{en kræver jeg ingen erstatning. " . I, ':'>"Jl'l

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 11", af

Guldager by
°l

sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtalebercttig-et i henhold til foranståcnde er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig' eller i forening.

: i • M\U~at)4Q." ; UQU_ !. .,. .

. I,. " den 19r''L 'J.,j",
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

  
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
28. september 2020 
Fredningssag FN SJS 
23/2020 

  
FN SJS 23/2020: Ansøgning om dispensation til opførelse af redskabshus samt ændringer i ma-
terialegården ved Kirkehuset ved Guldager Kirke, Kirkevænget 7, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 8 
p Guldager.  
 
Fredningsnævnet har den 14. maj 2020 modtaget en ansøgning fra arkitekt Hans Lund på vegne Guld-
ager Sogns Menighedsråd v/Kirkeværge Erik Nielsen om dispensation til opførelse af redskabshus 
samt til ændringer i materialegården ved Kirkehuset ved Guldager Kirke, Kirkevænget 7, 6710 Es-
bjerg.  
 
Der er på ejendommen tinglyst fredningsdeklarationer af 19. marts 1951 og senere. Af bestemmel-
serne fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt 
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformator-
stationer, ledningsmaster og lignende, skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, 
møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. De nævnte fredningsdeklarationer har overens-
stemmende indhold med Exner-fredninger af kirkeomgivelser. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 28. august 2020, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. Det er ved besigtigelsen konstateret, at båsene er placeret uden for det 
fredede område, hvorfor dispensation til ændringer i materialegården udgår af ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet har i medført af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, besluttet at give Guldager 
Sogns Menighedsråd dispensation til det ansøgte på nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår 
under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Nedenfor ses kirken og omgivelserne. Materialegården er beliggende vest for kirken. Det med blåt 
skraverede viser fredningens udstrækning. 
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Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført et ”maskinhus” som en let bygning på ca. 4x7 m. 

Bygningen udføres med tag med ensidig hældning lavest ud mod P-plads/vej, sådan at huset set her-
fra er skjult bag den eksisterende hæk, der bevares.  
 
Facaden forsynes med sortmalet bræddebeklædning, og taget tækkes med pap på krydsfiner. Huset 
opbygges som en let træskeletkonstruktion opsat på punktfundamenter og med langsgående  
limtræsremme i front og bagside og hen over disse åse, der bærer tagfladen. Gulvet er blot SF-sten 
på sand, dvs, som den nuværende belægning. 
 
Materialegården ønskes forbedret til en noget bedre kvalitet med opdeling i båse. Båsene udføres 
med 110 cm høje vægge i blokmurværk opmuret på støbte fundamenter.  
  
Det er oplyst, at Ribe Stift har vurderet, at kirkegårdskonsulenten ikke skal afgive en udtalelse i sa-
gen, idet der er tale om arbejder, der ligger udenfor kirkegården og indenfor rammerne af den eksi-
sterende materialegård.  
 
Den Kongelige bygningsinspektør, arkitekt MAA Gunilla Rønnow har udtalt: 
  

"Bygningen forsynes med ensidig taghældning og har en største højde på 2,60 meter. Den vil være 
skjult bag ved en hæk, set fra parkeringspladsen og bagved den eksisterende bygning, set fra kirke-
gården. 
 
Selve oplagspladsen opdeles i et antal båse.  
 
Under forudsætning af at der er tilstrækkelig plads til at manøvrere med de maskiner og evt. lastbi-
ler, som der er brug for til opfyldning og tømning af båsene, kan vi anbefale projektet."  

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet har behandlet ansøgningen på nævnets møde den 28. august 2020, hvor nævnet 
tillige foretog besigtigelse. 
 
For Esbjerg Kommune mødte byggesagsbehandler Thomas Braagaard. 
 
For ansøger mødte arkitekt Hans Lund tilligemed kirkeværge Erik Nielsen og graver, Søren Brydsø. 
 
Stiftsfuldmægtig Martin Vester mødte på vegne Ribe Stift. 
 
Fredningsnævnets formand indledte mødte og gennemgik fredningsbestemmelserne. 
 
Arkitekt Hans Lund gennemgik ansøgningen og anviste placeringen af skuret. Skuret vil som anført 
ikke kunne ses fra parkeringspladsen på grund af den måde, taghældningen udføres på. Skuret ønskes 
opført i en størrelse på 4 x 7 m. Højden på skuret ind mod hækken, der adskiller materialegården fra 
parkeringspladsen, vil blive 2,1 m og vil stige til 2,6 m ind mod gården. Skuret vil alene bestå af 3 
sider med et tag. Siderne udføres i sortmalede træbrædder og taget vil blive belagt med tagpap.  
 
Stiftsfuldmægtig Martin Vester oplyste, at Ribe Stift kan anbefale, at der gives dispensation. 
 
Thomas Braagaard oplyste, at der ikke stilles krav om byggetilladelse til skuret, og at kommunen 
ikke har bemærkninger til, at der gives dispensation fra fredningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Fredningen har til formål at sikre indsigten til og udsigten fra Guldager Kirke. 
 
Fredningsnævnet har ved besigtigelsen konstateret, at det ønskede skur ikke vil få nogen betydning 
for indsigten til eller udsigten fra Guldager Kirke, hvorfor Fredningsnævnet kan meddele dispensa-
tion til det ansøgte på vilkår, 
 
at skuret udføres og placeres i materialegården i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
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Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage 
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
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er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 28. september 2020 

 

                                     
                                   

Denne afgørelse er sendt til:  
 
Arkitekt Hans Lund, arkilund@gmail.com 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-sjel-
borg@bbsyd.dk   
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Skads Provsti, skads.provsti@km.dk  
Ribe Stift, kmrib@km.dk 
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