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Afgørelser - Reg. nr.: 01722.01

Fredningen vedrører: Bække Kirke

• Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfre~ningsnævnet

• Fredningsnævnet 01-10-1951

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. ~,t~~
() • .. ;p 'I JO ti..............

..... .,"'
AnJnetderens navn og bo~æi'(r(ontor):

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

o. sogn • ."

Fredningstilbud,
I-
I

I

I
Undertegnede aeren lUnoter :Po'~la..

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5l!t
,.. .

af .

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede 'som nedenfor ae!rt.

by
sogn,

Arealet beskrives således:
Bn ~e at 15 •••• ",... at .....DOra ro.. kl~~ •••~_.. '" , .

'. ,

F d . gen h'ar følge~de omfang: l • l

re nim 01' 'kke bebygges eller beplantes med højtvoksenrle træer, midlertIdIgtArea erne a I II b . ges
. er h Iler ikke på arealerne må graves grus e ~r, ap rul; r:

ell~r• .vedvarende, lIgesom ~ f! rgn skure udsalgssteder, boder, v;ogne til
E torstatl'oner ledmngsmaster o. I'l '. "'\ ' •translorma, . k d .

• . Iler andet, som kan vlfke s æmmen e. .beboelse hønsegarde, l1'!øddmger e . '. '. , )\.~ l' ~u '" '~ ,' ..' . ... .'.
Jeg forbeholder mig dog ret tIl at !l!ner 48D ft40IIø Iftal. YaI:' ...

tnee4t ~DI 12 JletN I'... '·m..... Ol INa ., .. UD Jel .. _
tald., c1eau4en ..... bo14.r Jq llIiø U~ .. ~l.. _ .... tli_"'\' __
"Id tor a. GI .taa...,. ~ ..... l'ol' 'nt~uel ~i4"" (;~
......... -....- ~ ar AWlIJal., tSl OInølat;e', ~
J'I 1dI1I"led. n, 'U, 40, Ikke (;pø,!UJ,._ .at . T

l, •

f d' en kræver jeg ingen' erstatmng. ,
For re. ndlOf

g
t' t med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendomJeg er 10 ors ae , af

matr. nr. '-'al
:Aekke by

'1
sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Bække sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Bække ,den 27' au gus t 19 51.

s. Junker Poulsen •

~': !

, ,J!:" l j L. , .
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender (oranstående frednIngg ..

tilbud! bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5'ht
af

Bække by sogn,og

I]æ;iI:b:Kmml8:~:tiJuhmddstzllH:Jizma~
Xi'.&1Zli~~~iUg. 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 l' oktober 1951.
. I l t :1 f I ••

J a s ~,.r.~,:P~ '.~h'

45, l Kold1ng købstad m.v., 1,

I •

Indført i da.sbogen for retsl~reds nr.
'den 3' oktober 1951.
Lyst tingbog bd. Bække bl.

., l ;11'~ I

402. Akt: skab K'~'[,hi'.'6'60.' 'l."lt •. '
1 It : •.J! ~ j t f ; i ;:.I

Asger Basmussen.
- - - - ~

Gen:partens riGtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET .
FOR den

RIS!! AMTSRAADSKREDS
3 JUN 1954

. ,~4 U'JMld;,O'J:'t .LI.' I
•• 1

, \ J ~ I .t

.........



l

REG. NR. /?,u ~

Anmelderens navn og bopæi (kontor):

•

.Fredningsn.ævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ha/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede &w;'tnel' lr.u'en iiiCh.14.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~

af iekk. by

., -
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: GtU"t.l1i1'1et 81' ., 111' •• ' ~.~ Jd.I'.k. l _

cllbc1. i at 20 m.

"f
l
\
I

:1

Fredningen h~r følgende omfang:·
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

ellc;r yedvar~nde, ligesom der ~eller .ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgss~eder, b~der,. v?gne til
beboelse, høl}segård;, mø?~inrer eller and'V, ~o~ kan virke sk.æmm~nd~;

Jeg forbeholder mig dog ret til at planie d. '0'•• 1', '.1' Ile... til lIia

i'or....uial

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. az af
æltk. by .. sogn

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

Bække ,den 27. august 1951.
Maren Schelde •

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2.!:

af

Bække by og sogn,

~:lIlIlltx:xmx:t){~~.

iJIIt.:x:adgm:)U:l4zm:Hxug; 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 l. oktober 1951•

J a s t r u p.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45, Kolding købstad m.v.
den 3. okt. 1951.
Lyst. ~ingbog. bd. Bække Bl. 421 Akt: skab G. nr. ,77.

Asger 'Rasmussen.
-0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
. FOR

RI~U~ AMTSRAADSKREOS
3 JUN 1954

, I

""'llIIlA ... '
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REG. NR. ?..t.IP , ,

Mat~.n~.3! m.ll.
i~Il<1,ke b,y OH 80(111.

Anmelderens navn og bopæt (kontor):

. Fredningsn,ævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede .Jiepl.~.r.k.Mø1. Ghr1etottel' •• n
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 31.. 2.1 0& 2l

af DItkk. by
el sogn,

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

Arealet beskrives således: Dav.n ." tor t1l'k.. i eo ",",- at 10 _.

Fredningen bar 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:""'.~"zllØliDt

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 3.2. 2.2 0& 2l. af 1aJdI.
~ q ~

dog uden udgift for mig.

"" .. '
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Bække sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

:Bække ,den 27. august 19 51.

Marie Christoffersen •

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings~
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3.2., 22, og 2k

af

Bække by og sogn,

:briJ:k~xIJlmYxm.xixwRiwJm~~x~Wx::m:. ,
ibd:ocxlglllX:ldKku:xd:hwg. 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 1:, oktober 1951.

J a s t r u po

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45, Kolding købstad m.v.
den 3. okt. 1951.
Lyst. tingbog: bd. Bække Bl. II Akt: skab A. nr. 470.

Genpart af kort medfulgt.
Asger Rasmussen.

-0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAAOSKRECS ..
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REG. NR. ~~~ - ( . /

Natr.nr. a~.Bække
by 0(. to~n.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede baSEirZi1Getez' Fri ta Llebua
tilbyder herved som ejer af matr. ntl.

af :Bakk. by

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

Arealet beskrives således: En b~ ••• t to~ k1.l'ke""tn ...12 a••
•,b4••

• . .
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt I

eller vedvarende, ligesom, der l}eller 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." .,. ~ ~ ..

Jeg forbeholder mig dog ret til at4tn IlU:nlZ'.na. b.»lanmu. __
.t411••ho14•• OS .4Yiklej eo. blat1l.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 2.1 af 1IlJdt. /(
by •• sogn

/1
/

dog uden udgift for mig.

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

Bække, den 27/8 1951.

:E'. Liebum

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstAende frednin~s ...
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2,!

af

Bække by og sogn,

lDIiNa:E::xoæJX::lmlCi::f~:m\]fd:::mmr;.Xi2t.

XJm:;:xodgm:JCl:Jl:aaxibx:IIg. 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 1. oktober 1951.
J a 6 t r u p.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45. Kolding købstad
m.v. den 3. okt. 1951.
Lyst tingbog: bd. Bække Bl. 324 Akt! skab I. nr. 722.

Asger RaSmUSSElno
-0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNE1'
FOR

RIeJE AMTSRAADSKREDS

3 JUN 1954
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Anmelderens navn og bopæl (kontor):
'f

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Ill:lDllfilJr.tuJthan.lfil" VCltU3fi'1'De4IB
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 'li

af lUk. by

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

Arealet beskrives således: Da... " DOl'4 tOl" kiJ'ken i lA .".. at eo a•

Fredningen har følgende omtang ~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertid~gt

ell~r .vedvarende, ligesom der ~eller .ikke på arealerne må graves grus ell~r anbriqges
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgs~teder, b?der, v.ogne til
beboelse, hønseg.årde, "?øddiJ?ger eller andet, som ~an vh'ke skæipmendt;.

lIIIJII....... kkcniI........ U;flt

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

tnatr. nr. JM af
.... 11:. by o. sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget

Bække sogns

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

Bække ,den 28. aug. 19 51.

Vagner Degn

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstAendefrednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.5bd

af
Bække by og sogn,

ti'lilk@t matr. ar. i furbiad@ls9 AHld Alatr. ar.

ibd. ydgøl" et laallbryg. 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 l. oktober 1951.

J a s t r u p.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45, Kolding købstad m.v.
den 3. okt. 1951.
Lyst tingbog bd. Bække Bl. 36 Akt: skab N. nr. 385.

Asger Rasmussen."

"'0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.

FRECNINGSNÆVNET.
FOR

RIBE AMTSRAAD5KRliCii 3 JUN 1954
jr i•• 1

, I

& '
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REG. N R. /?~-t,p

\ .. .

G.apRt.
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningstlæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede 1l:.o:1iteh&ndler 111j>Jvar4 i.'.n'D
tilbyder herved som ejer af matr. nr. '.u OS 5!!

af by

.. Ol
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: /taven nord fo:: k1r~.Ib'du l u ",.lIi.
at l; a. tra kil"lc.gll'cJ."ts." •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke .bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midtertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes.
• • t o

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgsstt:der, boger, vogne, til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, soIJ.1kan virke skæmmend~, .. . ~

Jeg forbeholder mig dog ret til atbtuyttø JOl'd~n 'OM h"\l&~b.Y, Q•.
l.kk.llhil'V•• 0. hittil, .1 i ....J8g.J.s.litJLla~..ulg ~u10 K ....' fz'a

.4 (j

l.il'k U1U".a 0i m.. ~.ft.,.til l'~lI.e&-OS J.pl_u~ ...ål ~..
••ly ,•• , over Jordell.

BKke. •• 28/8 19SJ..
~ "'.~ ••n.For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. S. OB S1I af

~Jc. by ., sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Bække sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Bække , den 28/8 19 51.
Ingvard Petersen

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5az og 5be

af
Bække by Og sogn,

~Y..;fk~*~x:.bf§twi.f}.~XJ!Htt1:fil»J{;:xnr .
illIbcadgm::ær:l:mrlbnrg. Det fredede areal ses indtegnet på

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

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

Fredningsnævnet for Ribe amt, den l. oktober 1951.
J a s t r u p.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45, KOlding købstad m.v.
den 3. okt. 1951.
iækkB Lyst tingbog: Bække Bl. 376, 392 Akt: skab T. nr. 190.

Asger Rasmussen.
-0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREONINGSNÆVNE1'
FOR

A'e~ AMTSRAAOSK~EOS 3 JUN 1954
.1 ,

./
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REG. NR. /,7-t-t ~
'It ()

Anmelderens navn og bopæf (kontor):

•Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede t'.~I'1kaA~ Uuald tioh.lt.
tilbyder herved som ejer. af matr. nr. ~

byaf

I.
_o.

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

Arealet beskrives således:B.~. Ø'&1.".
l II j,

I • • l

Fredningen har følgende omfang':
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller ,:edvarende, ligesom der h~lIer jJ.lkepå arealerne må graves grus elle.! anbripges.
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder• .vogne til
beboelse, høn~egårcJ~,ml(lddinger eller andet, SOIJl kan..virke sk~mmeJl4«:..... .I." •

Jeg forbeholder rpig. dog ret til at \l'''id. ..••t..... _,,,i., ......
••t, llø ••o. 3-. t8f!.e~. !!'!t t~rb.hold __ .u... ~ al

areal., "U' an•• IlG.~ 'Ul have. f'

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. ,. af
lJIJitke by

dog uden udgift for mig.

.. sogn

.... J!...
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Bække sogns menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Bække ,den 3. septbr. 19 51.
Harald Schelde.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstå~nde trednin~~-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5br

af

Bække by og sogn,

~ttx~1(xfll"xkwR~~i:~Wi'X~·
ibdouxiXJllKJ:1x:bmxID:mgx:: 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 l. oktober 1951.
J a s t r u p.

Indført i dagbogen
den 3. okt. 1951.
Lyst. tingbog: bd.

for retskreds nr. 45, Kolding købstad m.v.

Bække. Bl. 485 Akt: skab G. nro 930 ",
Asger Rasmussen. ,.

-0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR .

RIBE AMTSRAADSKREDS
l JUN 1954

I t. j t \ J l' •• ~ ,,;
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Ba:Ue 80gn.. Ansi Herred,
'~Amt ...

DII ......... t for Matrtkel ... .,ne1 I oS t. 1850.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer 51/2015: Ansøgning om dispensation til at opføre et red-

skabsskur på ejendommen matr. nr. 2 e Bække by, Bække, beliggende øst for Bække Kirke. 

 

Fredningsregisteret: Reg. nr.: 01722.01     -      Bække Kirke    

 

Ansøgningen: 

 

Vejen Kommune har sendt fredningsnævnet en ansøgning fra Bække Menighedsråd v/ formanden 

Sten Præstholm, Bække, om tilladelse til at opføre et 65 m
2
 stort redskabsskur øst for Bække kirke 

på ejendommen matr. nr. 2 e Bække by, Bække, fordi der den 3. oktober 1951 er tinglyst en Ex-

nerfredning, der skal sikre indsigten til og udsigten fra Bække kirke, på arealet øst for kirken. 

 

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at der på det fredede areal, som udgør en bræmme på 12 m i 

dybden langs kirkedigets østside, ikke må opføres bygninger eller ske beplantning mv., ligesom der 

ikke må anbringes skæmmende indretninger i form af skure, kiosker eller lignende på arealet. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet meddeler Bække Menighedsråd afslag på ansøgningen om dispensation til pro-

jektets gennemførelse. 

 

Begrundelsen for afslaget fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen”. 

 

Sagens baggrund: 

 

Bække sogns menighedsråd har den 14. oktober 2015 ansøgt Vejen Kommune om tilladelse til at 

opføre en redskabsbygning på en del af ejendommen matr. nr. 2 e Bække by, Bække, der i dag er et 

grønt areal øst for kirkegården. På den sydligste del af arealet ligger kirkens kapel, der er opført i 

slutningen af 1980´erne. Kapellet er en rødstensbygning med saddeltag lagt i røde teglsten.  

 

Det fremgår af ansøgningen, at redskabsskuret er projekteret til 65 m
2
, og at det skal opføres i en 

afstand på ca. 5 meter fra muren omkring kirkegården. 
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Det fremgår af ansøgningen og bilagene endvidere, at redskabsskuret måler (l x b) 10,80 meter x 

6,00 meter, og at redskabsskurets facade vender ud mod Stadionvej. Taget skal udføres med et 

ensidigt fald med sit højeste punkt på ca. 3,4 meter ud mod Stadionvej og ca. 2,87 meter ind mod 

kirke-gårdsmuren. 

 

Det fremgår af ansøgningen endvidere, at redskabsbygningen skal opføres på et støbt fundament og 

i en let konstruktion med minimal vedligeholdelse. Gulvet i bygningen skal udføres i for eksempel 

sf-belægningssten med udadrettet fald. Stolpekonstruktionen til bygningen skal beklædes med glatte 

fibercementplader opsat på klink i en grå farve ”efter nærmere aftale”. Udhænget beklædes lige-

ledes med grå fibercementplader. Tagkonstruktionen skal udføres som et uisoleret pulttag med en 

taghældning på 5 grader; taget beklædes med 2 lags tagpap med grå skiferbestrøning. Tagrender og 

nedløb udføres i zink. Der monteres 3 skydeporte i bygningens facade mod Stadionvej; portene 

beklædes med glatte homogene højttrykslaminatplader i en grå farve ”efter nærmere aftale”. 

 

Vejen Kommune har den 18. november 2015 sendt menighedsrådets ansøgning til fredningsnævnet. 

 

Vejen kommune oplyser i brevet, at redskaberne, som kirkegårdsgartnerne benytter, opbevares i 

henholdsvis det nuværende redskabsrum og i en lukket container, som er placeret tæt på østskellet i 

det fredede område mod syd samt i kapelrummet, og at containeren vil blive fjernet, når den nye 

bygning står klar. 

 

Vejen Kommune oplyser endelig i brevet, at kommunen har bedt menighedsrådet om at overveje 

alternative placeringer. 

 

Menighedsrådet har herefter i brev af 26. oktober 2015 til Vejen Kommune redegjort for 

baggrunden for ønsket om at placere redskabsskuret øst for kirken. 

 

I brevet har menighedsrådet anført: 

 

”Placeringen giver let adgang til kirkegårdens hovedstier og ligger i rimelig kort afstand fra eksi-

sterende redskabsrum, værksted og personalerum. 

 

Bygningen er placeret diskret i forhold til kapellet og de kirkelige handlinger som foregår der. 

 

Set fra kirkegården giver bygningen et roligt indtryk med sin forholdsvis lave højde og med portene 

vendende mod Stadionvej. 

 

Set fra Stadionvej giver den tilbagetrukne placering også et roligt indtryk og det parklignende udseende 

af området kan bevares i størst muligt omfang. Placeringen muliggør samtidig at der fra Stadionvej 

stadig kan ses glimt af kirken. 

 

Som alternativ til den valgte løsning er vist en løsning hvor bygningen placeres udenfor det fredede 

bælte og forpladsen placeres delvist ind over det fredede areal. Bygningen er i dette forslag vendt med 

portene mod vest, hvilket giver et mere uroligt billede set fra kirkegården. Denne placering virker 
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endvidere urolig og dominerende i forhold til kapelbygningen, ligesom det parklignede udseende af det 

grønne område reduceres væsentligt. 

 

Indblikket til kirken svarer i dette forslag stort set til det ansøgte. 

 

Muligheden for en placering på den sydvendte del af kirkegården, uden for det tinglyste fredningsbælte 

på 20 m, vil medføre meget væsentlige ændringer på kirkegården med nye stianlæg og afstanden til 

eksisterende redskabsrum, værksted og personalerum bliver meget uhensigtsmæssig.  

 

En placering af bygningen på dette område vil virke skæmmende set fra kirken. 

 

På baggrund af ovenstående fastholdes ønsket om dispensation til den ansøgte placering…” 

 

Vejen Kommune har på baggrund af denne redegørelse anført i brevet af 18. november 2015, at 

bygningen delvist vil hindre indsigten til kirken fra omgivelserne, både ved det ansøgte og ved det 

alternativt indtegnede forslag. Kommunen opfordrer derfor fredningsnævnet til at foretage 

besigtigelse, inden der træffes afgørelse. 

 

Vejen kommunes brev indeholder et luftfotografi af kirken og kirkens omgivelser. 

  

Malt Provsti har i et brev af 21. august 2015 til menighedsrådet oplyst, at Provstiudvalget god-

kender projektet. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har i brev af 4. januar 2016 anmodet Bække Menighedsråd v/ formanden Sten 

Præstholm, Bække, Malt Provsti, Vejen, Ribe Stift, Naturstyrelsen, København, Vejen Kommune, 

Teknisk Forvaltning, Vejen Kommune, biolog Inge Lise Jensen, Danmarks Naturfredningsforening, 

København Ø, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet, København, Frilufts-

rådets lokale afdeling, Dansk Ornitologisk Forening, København V, og DOF, Vejen, om eventuelle 

bemærkninger til ansøgningen med svarfrist senest den 19. januar 2016. 

 

Den kongelige Bygningsinspektør, arkitekt Camilla Løntoft Nybye, København, har i brev af 11. 

januar 2016 til Ribe Stift udtalt blandt andet: 
 

”… Det er forståeligt, at menighedsrådet ønsker en bygning placeret som ansøgt, hvor den vil være en 

pendant til den eksisterende kapelbygning, som der er givet dispensation til i 1988, og hvor den vil 

ligge praktisk i forhold til funktionen. 

 

Vi kan imidlertid ikke anbefale den skitserede bygning. 

 

Det er ikke ganske utænkeligt, at man ved en arkitektonisk bearbejdning kunne nå et resultat, som ud 

fra en arkitektonisk betragtning ville kunne anbefales. 

 

Det bedste ville dog være at finde en anden placering til en ny bygning…” 

 

Kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov, Aarhus, har i brev af 19. januar 2016 kommenteret projektet 

og skrevet  
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”… 

 

Området mellem den østlige kirkegårdsmur og Stadionvej har et parklignende udseende med græs, 

beplantning og en grusbelagt parkeringsplads. Fra Stadionvej er der mellem beplantning og den 

eksisterende bygning glimtvise kig mod Bække Kirke. 

 

I en afvejning mellem på den ene side en hensigtsmæssig placering af en redskabsbygning og på den 

anden side indkigget til kirken, vurderes det, at der bør vægtes, at den foreslåede placering vil få en god 

sammenhæng med den eksisterende bygning, samt at løsningen er praktisk. Stadionvej er i dag en kort, 

lukket vej med parcelhuse, hvorfor det vurderes, at det kvalitetstab, der er forbundet med et forringet 

indkig til kirken, er mindre betydende. Den foreslåede placering kan derfor anbefales godkendt. 

 

Hvad angår bygningens arkitektur anbefales det, at forslaget bearbejdes med henblik på at opnå en 

bedre arkitektonisk sammenhæng mellem kapel- og kontorbygningen og redskabsbygningen. Herom 

henvises til den Kgl. Bygningsinspektør – en træbygning med saddeltag kunne eventuel være en 

løsning. 

 

I sammenhæng med opførelse af den ny redskabsbygning anbefales det endvidere, at det parklignede 

område mellem bygningerne og Stadionvej, der i dag fremstår rodet og med en usammenhængende 

beplantning af mange forskellige stedsegrønne, renoveres med henblik på at opnå et mere roligt og 

kvalitativt udtryk. Herunder anbefales det, at der etableres en lav, klippet hæk langs Stadionvej, at den 

stedsegrønne beplantning udskiftes til en mere ensartet beplantning, samt at det overvejes art fjerne 

birketræerne….” 

  

Ribe Stift har i brev af 16. februar 2016 på baggrund af udtalelserne fra Den kgl. Bygningsinspektør 

og kirkegårdskonsulent bemærket: 

 
”… 

Ribe Stift finder som udgangspunkt, at de tinglyste fredninger ved kirkerne i Ribe Stift bør respekteres. 

 

Dispensation fra fredninger med henblik på opførelse af en bygning bør efter stiftets opfattelse derfor 

kun søges, hvis der er et reelt behov for den pågældende bygning, og anden placering ikke er mulig 

eller i væsentlig grad vil være uhensigtsmæssig i forhold til bygningens brug og formål. 

 

Stiftet har i forhold til den konkrete ansøgning noteret sig, at den kongelige bygningsinspektør finder, at 

det ville være bedst at finde en anden placering til bygningen. 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det imidlertid ikke klart, om der er andre placerings-

muligheder end de to i sagen skitserede. 

 

Stiftet har derfor ikke umiddelbart indvendinger mod, at der meddeles dispensation fra fredningen til 

opførelse af en redskabsbygning. 

 

Stiftet finder imidlertid, at såvel den kongelige bygningsinspektørs som kirkegårdskonsulentens 

udtalelser om den foreslåede bygning er af en sådan karakter, at Ribe Stift ikke kan anbefale, at der 

meddeles dispensation til opførelse af den projekterede bygning…” 

 

Fredningsnævnet har ikke ved høringsfristens udløb i øvrigt modtaget bemærkninger til ansøg-

ningen. 

 

Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen 

 

   

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 



 

5 

 

fredning 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. 

 

Der er på arealerne omkring Bække kirke tinglyst kirkeomgivelsesfredninger - såkaldte Exner-

fredninger - der skal sikre indsigten til og udsigten fra Bække kirke. 

 

Fredningsdeklarationerne indeholder forbud mod bebyggelse og opførelse af skure mv. på de 

fredede arealer. 

 

Uden for kirkegårdsmuren - ud mod Stadionvej - er der på baggrund af en dispensation, meddelt i 

1988, opført et kapel med facaden ud mod Stadionvej. Kapellet afskærer derfor en del af indsigten 

til kirken set fra Stadionvej, men der er stadig et enestående indblik mod kirken hen over det areal, 

hvor Bække Menighedsråd ønsker at opføre redskabsbygningen.  

 

Dette indblik vil forsvinde, uanset om redskabsskuret placeres i overensstemmelse med det primære 

eller det alternative forslag til placering. 

 

Selvom fredningsnævnet ikke kan se bort fra det hensigtsmæssige i at placere de redskaber, som 

kirkegårdsgartnerne anvender, ét sted og med let adgang til kirkegården, kan det overordnede 

hensyn bag fredningen af arealerne omkring Bække kirke for at bevare indsigten til kirken ikke ud 

fra hensigtsmæssighedsbetragtninger om tilrettelæggelsen af arbejdet på kirkegården begrunde en 

dispensation til projektets gennemførelse.  

 

Det er i øvrigt fredningsnævnets opfattelse, at opførelsen af redskabsbygningen på parkerings-

pladsen vil kræve, at fredningsdeklarationen ophæves, fordi dispensationen vil gå ud over 

rammerne for den dispensationsadgang, der er hjemlet i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.   

 

Fredningsnævnet vurderer på baggrund af luftfotografierne af Bække kirkes omgivelser, at der er 

mulighed for alternative og lige så hensigtsmæssige placeringer af bygningen uden for de fredede 

arealer som på parkeringspladsen.  

 

Fredningsnævnets afgørelse går således ud på, at der meddeles Bække Menighedsråd afslag på 

ansøgningen.   

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Miljø-

klagenævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. 

 

Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Natur- og Miljø-

klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 

 

Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via forsiden på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. 
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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 

Klageportalen. 

 

Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  

  

Natur- og Miljøklagenævnets 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 

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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr.  

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 

gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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. 

 

 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 1. april 2016 

 

 

Vagn Kastbjerg, 

formand 

 

 

 

 

 

 

Denne afgørelse er sendt til: 

 

Bække Menighedsråd v/ formanden Sten Præstholm, Bække - mail: praestholm@live.dk 

Malt Provsti, Vejen - mail: malt.provsti@km.dk 

Ribe Stift, Ribe – mail: kmrib@km.dk 

Naturstyrelsen/København – mail: nst@nst.dk 

Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning – mail: post@vejenkom.dk 

Vejen Kommune, biolog Inge Lise Jensen – mail: ilmj@vejen.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – mail: dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Mogens Kjær Poulsen – mail: vejen@dn.dk 

Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – mail: fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet c/o Bent Holgersen – mail: trekantomraadet@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – mail: natur@dof.dk 

DOF Vejen – mail: Vejen@dof.dk 
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mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:Vejen@dof.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 
 
 
 
 
Fredningsnævnets sagsnummer 44/2017: Ansøgning om dispensation til at udvide materiale-
pladsen ved Bække Kirke. 
 
Fredningsregisteret: Reg. nr.: 01722.01 -  Bække Kirke.  

 
Ansøgningen: 
 
Vejen Kommune har den 18. maj 2017 sendt fredningsnævnet en ansøgning fra Bække sogns me-
nighedsråd v/ formanden Sten Præstholm, Bække, om tilladelse til at renovere og udvide den eksi-
sterende materialeplads ved Bække Kirke; materialepladsen er etableret i 1998 på matr. nr. 2 ao 
Bække by, Bække, men er ikke godkendt af fredningsnævnet.  
 
Menighedsrådet har efterfølgende sendt et revideret projekt, dateret den 16. juni 2017. 
 
Ifølge det reviderede projekt skal materialepladsen indrettes med 7 bokse samt et kompostdepot og 
et depot til stenmel/flis. Boksene opføres i støbt beton med en samlet længde af materialepladsen på 
27,20 meter. Væghøjden er angivet som 1,10 meter svarende til væghøjden på de eksisterende bok-
se i materialegården. 
 
Ifølge projektet skal det eksisterende bokse fjernes. Den afgrænsende hæk mod kirken er mandshøj 
og skal bevares. Hækken skærmer for fuldt indblik fra kirkegården. 
 
Retsgrundlaget: 
 
Der er den 3. oktober 1951 på arealet øst for kirken tinglyst en Exnerfredning, der skal sikre indsig-
ten til og udsigten fra Bække Kirke. 
 
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at der på det fredede areal, som udgør en bræmme på 20 m i 
dybden langs kirkedigets syd og sydøst side, ikke må opføres bygninger eller ske beplantning mv., 
ligesom der ikke må anbringes skæmmende indretninger i form af skure, kiosker eller lignende på 
det fredede areal. 
 
Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 
 
Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-
nævn § 10, stk. 5. 
  
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, stk. 2, og stk. 3, jf. stk. 
4, Bække sogns menighedsråd dispensation til at udvide materialepladsen ved Bække Kirke og lov-
liggørelse af den eksisterende materialeplads i det omfang, dele af den eksisterende materialeplads 
indgår i projektet. 
 
Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen”. 
 
Vilkår for dispensationen: 
 
Der gælder disse vilkår for dispensationen: 
 

1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med tegningerne og materialevalget, som 
beskrevet i ansøgningen med tilhørende revideret projekt. 

 
2. Byggeaffald og materialer fra de eksisterende bokse, der skal fjernes, skal deponeres uden 

for det fredede område. 
 

3. Den grønne container, der står på materialepladsen, skal fjernes senest ved ibrugtagningen af 
det nye redskabshus. 

 
Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 
 
Sagens baggrund: 
 
Vejen Kommune har anført i fremsendelsesbrevet blandt andet: 
 

”… 
Bække Kirke har søgt om lov til at udvide en eksisterende materialeplads, der er etableret i 1998 på ma-
trikel nr. 2ao Bække By, Bække (tidligere matrikel 2r bække By, Bække). Arealet ligger inden for fred-
ningen omkring Bække Kirke. 
 
Beskrivelse af projektet kan ses i vedlagte omfangsbeskrivelse (ansøgningsmaterialet). 
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Det fredede areal omkring Bække Kirke er markeret med blå skravering. Den eksisterende materialeplads er vist på 
kort. 
 

…  
 
Projektet 
 
Bække Kirke har ansøgt om at renovere og udvide en eksisterende materialeplade på kirkegården... 
Derudover … ønskes en kørefast flisebelagt plads. 
 
På et af de medsendte billeder ses en grøn container. Den kommer væk, når redskabsskuret (der er ved 
at blive bygget andetsteds) er færdigt. 
 
Fredningen 
Omgivelserne ved Bække Kirke er den 1. oktober 1951 blevet omfattet af en fredning af en bræmme 
rundt om kirken. Langs det sydlige side er en 20 m bred bræmme fredet.  
 
Ifølge deklarationen gælder følgende på denne matrikel: ”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.” 

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 50 kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fastsat fred-
ningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  
 
De såkaldte provst Exner-fredninger har til formål at sikre kirkernes synlighed i landskabet og i lands-
byerne.  
 
Fredningsnævnet har så vidt vides ikke behandlet sagen i forbindelse med etableringen af materiale-
pladsen 1998. 
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Vejen Kommune vurderer, at boksene … ligger godt skjult mellem høje hække og at anlæg af pladsen 
vil give mere ordnede forhold på stedet. Kommunen kan derfor anbefale ansøgningen.  
 
…  
 
Vurdering i forhold til natura 2000 og Bilag IV- arter 
 
Området ligger over 7 km m nord for Natura 2000- område nr. 86, Vejen Mose. På grund af projektets 
beskedne omfang vurderes det ikke at påvirke nogle af de arter eller naturtyper, der ligger til grund for 
udpegningen. 
 
Ifølge en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, og kommunens øvrige viden, findes der inden for 
et kvadrat på 10x10 km følgende bilag IV-arter: vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, od-
der, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Et projekt af denne karakter er så mi-
nimalt, at det vurderes ikke at kunne påvirke arterne eller deres levesteder….” 
 
 

Fredningsnævnet har modtaget denne beskrivelse af renoveringen og udvidelsen af materialeplad-
sen, der har betydning for lovliggørelsen af den eksisterende materialeplads: 
 
”Omfangsbeskrivelse for renovering og udvidelse af materialepladsen ved Bække kirkegård 

00 Orientering. Nuværende materialeplads blev indrettet i 1998 efter det på den tid værende behov og ønsker fra 
menighedsråd og kirkegårdens graver. 
I forbindelse med rationalisering af arbejdsgangene på kirkegården er der anskaffet en minilæsser og ønskerne til 
depoter er samtidig ændret en del. 
… 
Pladsen mellem eksisterende og nye bokse udføres med en størrelse så manøvrering med minilæsser kan ske 
uden problemer og pladsen umiddelbart syd for de eksisterende depoter kan samtidig benyttes til opbevaring 
af granit til brug ved gravstederne. 
… 
Eksisterende grusdepot langs kirkegårdsmuren fra 1998 fjernes sammen med udvidelsen, hvilket giver et rolige-
re indtryk set fra indkørslen fra Stadionvej. 
Den afgrænsende hæk mod kirkegården er mandshøj og afskærmer derfor fuldt ud for indblik fra kirkegården. 
Mellem opbevaringsboksene og den afgrænsende hæk mod kirkegården friholdes en passage på ca. 2 m, som 
muliggør adgang til det uudnyttede plantebælte mod syd med yderligere udvidelsesmulighed. 

Betonarbejde 
4 stk. eksisterende punktfundamenter ved vestsiden af eksisterende materialedepot mod vest fjernes helt eller 
delvist, således at nye stribefundamenter og belægninger kan udføres uhindret. 
… 
Synlige vægge svummes med cementmørtel til ensartet overflade. 
… 

Belægningsarbejde 
Bundopbygningen til støbte gulve og arealer med belægningssten dimensioneres for last svarende til personbil-
kørsel. 
… 
Tømrerarbejde 
Eksisterende udfyldningsplanker ved alle depoter afmonteres og fjernes. 
…”  
 

I det reviderede projekt, dateret den 16. juni 2017, har menighedsrådet anført blandt andet, at de nye 
bokse opføres i støbt beton med filsede overflader, samt at bunden og forpladsen udføres med fald 
mod vest og syd, så arealet afvandes til det omgivende terræn. Hele arealet belægges med grå be-
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tonbelægningssten svarende til den eksisterende belægning på adgangsvejen. Indretningen af mate-
rialepladsen giver derfor mulighed for til – og frakørsel af materialer med lastbil. Det eksisterende 
grusdepot, der ligger langs kirkegårdsmuren fjernes, hvilket giver et roligere indtryk set fra indkørs-
len fra Stadionvej. Den afgrænsende hæk mod kirkegården er mandshøj og afskærmer derfor fuldt 
ud for indblik fra kirkegården.  
 
Det fremgår af en beliggenhedsplan, dateret den 16. juni 20127, at der mellem kirkedi-
get/kirkegården og materialepladsen etableres en kørefast belægning for lastbilkørsel med indkørsel 
fra Stadionvej via kirkens parkeringsplads til materialepladsen. 
 
Vejen Kommune har i en mail, modtaget den 11. juli 2017, oplyst, at bundbelægningen skal udføres 
i betonsten på hele arealet i stedet for støbte bunde i beholderne. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har i brev af 20. juli 2017 anmodet Bække Menighedsråd v/ formanden Sten 
Præstholm, Bække, Malt Provsti, Vejen, Ribe Stift, Naturstyrelsen, København, Vejen Kommune, 
Teknisk Forvaltning, Vejen Kommune, biolog Inge Lise Jensen, Danmarks Naturfredningsforening, 
København Ø, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet, København, Frilufts-
rådets lokale afdeling, Dansk Ornitologisk Forening, København V, og DOF, Vejen, om eventuelle 
bemærkninger til ansøgningen med svarfrist senest den 15. august 2017. 
 
Ribe Stift har i brev af 7. august 2017 oplyst, at stiftet har indhentet en udtalelse fra den kongelige 
bygningsinspektør, der oplyser, at det er vanskeligt ud fra det foreliggende materiale at vurdere, om 
tilkørselsforholdene og muligheden for af- og pålæsning er tilstrækkeligt tilgodeset, men såfremt 
disse forhold er velovervejede, anbefaler den kongelige bygningsinspektør, at materialepladsen ud-
vises som ansøgt. 
 
Ribe Stift oplyser herefter, at stiftsøvrigheden ikke har bemærkninger til projektet  
 
Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og resultat: 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Der er på arealerne omkring Bække Kirke tinglyst kirkeomgivelsesfredninger - såkaldte Exner-
fredninger - der skal sikre indsigten til og udsigten fra Bække kirke. 
 
Fredningsdeklarationerne indeholder forbud mod bebyggelse og opførelse af skure mv. på de frede-
de arealer. 
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Projektet omfatter omlægning og udvidelse af den eksisterende materialeplads, der blev anlagt i 
1998 uden fredningsnævnets dispensation. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at projektet til udvidelsen af materialepladsen ikke omfatter elementer, 
der har betydning for indsigten til og udsigten fra Bække Kirke, og at den nye materialeplads i høje-
re grad skaber harmoni mellem kirken og dens omgivelser end den eksisterende materialeplads. 
 
Fredningsnævnet finder derfor, at betingelserne for at dispensere til projektets gennemførelse er 
opfyldt, og at der efter omstændighederne kan ske lovliggørelse af de elementer fra den oprindelige 
materialeplads, som indgår i den nye materialeplads. 
 
Bække Kirke ligger uden for det nærmeste Natura 2000 område - nr. 86 Vejen Mose, og at der in-
den  for et kvadrat på 10 x 10 km findes bilag IV-arter.  
 
Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt na-
turbeskyttelsesområde, hvis projektet ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne for 
de arter eller betydelige forstyrrelser af de arter, som området er udpeget for og bilag IV-arter, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 ff. 
 
Vejen Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på natura 2000-området 
og bilag IV arterne eller arternes levesteder på grund af projektets beskedne omfang. 
 
På denne baggrund meddeler fredningsnævnet derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, stk. 2 og stk. 3, Bække sogns menighedsråd dispensation til projektets gennemførelse og lovlig-
gørelse af de dele af den oprindelige materialeplads, der indgår i den renoverede og udvidede mate-
rialeplads, på de vilkår, som er anført under afsnittet ” Vilkår for dispensationen”.  
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal 
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-vareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-neshus.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, 

http://www.naevne-neshus.dk/


7 
 

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

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-
lige, 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.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 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen.  
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 
 

Kolding, den 12. oktober 2017. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse er sendt til: 
 
Bække Menighedsråd v/ formanden Sten Præstholm, Bække - mail: praestholm@live.dk 
Malt Provsti, Vejen - mail: malt.provsti@km.dk 
Ribe Stift, Ribe – mail: kmrib@km.dk 
Miljøstyrelsen/København – mail: mst@mst.dk   
Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning – mail: post@vejenkom.dk 
Vejen Kommune, biolog Inge Lise Jensen – mail: ilmj@vejen.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – mail: dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Mogens Kjær Poulsen – mail: vejen@dn.dk 
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – mail: fr@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet c/o Bent Holgersen – mail: trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – mail: natur@dof.dk 
DOF Vejen – mail: Vejen@dof.dk 
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