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FREDNINGSNÆVNET>



Genpari.
Nollund kirke.

" . , . I

Anmelderens na vlt og bopæl (kontor):
~atr.nr. 91. Kollund,
0l"1I'1(:1. te ti sogn. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

U neiertl'gnedl'
tilbveier hCI\ ed f,om ci~·t;"~I~~-9~tl.l'a FOB tUlam1 J tD •• n

9,!.
af by

Nollund
at lade nedennævnte areal af ovl'nnæ\ Ilte matl. nf. ~ill1cl.tfJ*Jenfor anført.

sogn,

A realet beskrives således:

M p~~uu~v•• , tor k~&.&N:'4e. lO' dena
fal"k:.rilln~lad. 1" 30 II. t I bred... !I, . 'I " , I,

I.J "~l
,

, .,11

I ! • . ~ " l

•.d l l

l li t {

Frednillg~n har følgende omfang: , .1,

Arealerne ~11å ~kke ~ebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
dier vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ~ledningsmastcr o. li~n., skure, udsalgssteder; b'od~r, "vogne til
heboelse, hønsegårde, møddinger eller andet. som. k:Ul virke ska;mmende .. : • ;,.

.Jeg forbeholder mig dog ret til at
.. f:" • j I

I .. , I ~ ./ l ...... ' {. t

For fredningen kræver jeg hIgen 'erstatniilg.' "l, .. L l,

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

9llollund
by sogn

dog- uden ndgift for mig.



." . l,

Påtaleheretti~et
No11und

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

No 11und d 26. septbro 19,l., en

Jens Richardt Fogtmann Jensen

IiI

II

Idet fredningsnævnet for Ribe amt mocltagcr og godkender foranstående fredllittKS~
tilhurI. hestemm('s det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 9,!,

af
No11und by Grindsted sugn,

hvilkct mat ... nr. forbindelse med matr. nL 8h og 9,!
ibd. lldg~,r et landbrug. Dct fi-edede areal ses indtegnel på

vedlagte kort, af hvilkct 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 Rihe amt, den 15. november,1951.
J a s' t r lli 'p ~ .1 II, •• j

." I . I

II ,J I. • 1

"l I I , • I. I' 11 • I l Ij"li' '1\'" I,

Indf~ft t ~a~b~gen t?r rets~re~s fl~~.~~, .~9~J~~.~),~,Q~~~d
m.v. denl,19. novbr. '19,1. II ,ill I:'. ,.I'II';",·lllliI., 1' .... 1

BI'." I. . 1111 ",1,1.,,1-1:1, . .1 'l liLyst. Tingbog: bd. No11und 8~ Akt: skab G. nr. 140.
Kort forevist.
Asger Rasmussen.

-0-0-0-

Udskriftens rigttghed bekræftes.
J II I I ~l I I l ,j J~dl+lLJd 11.'i

" ". .. I .,•I, .. I FREONINGSN.A;.VI"\lr;1,"· ..
rv~

RIBE AMTSRAADSKREDS III I, .I,

"



REG. NR. /!J;3- ~
Nollund kirke.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):fatr.nr. 9t, ~4U. lOYt 10A
Ucllu.rw, (,ri.n,l~t~H'006Q. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Underte~nede Gr1nduiey- ~ognel'(ld
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~.!.fi.\\. 101 OS; 10...

~ .~l~ ~
Gl'tada'kd. .

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

Arealet beskrives således: IIGle arealet.

" .
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 anbr~nges
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til _
6eboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan tvirke skæmmende.

~
Jeg forbeholder. mig dog ret til at

• For fredningen kr~g.re~I~ erstatning. . , .

~~t~"ndforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglya ........ Mftpm
.. " • L • , !; ~. ...,. • r-<' 1""_ •

matr. nr. 9.1. ~~t lO, Oe:; 10.. -. ~f
5011Ul14 by 'sogn

dog uden udgift _liIlOaneZ'I'.'.

......... '



Påtaleberettigeti henhold tilforanståendeer fredningsnævnetforRibe amt og
Grindsted sogns menighedsråd,hver forsigelleri forening.

Grindsted ,den 11. oktober 19 5j.

H. Chr. Larsen. Niels Chr. Larsen. A. Cbr. Andersen.
l!'md.

Kr. ~lcolaJ ~. ~edersen. ~. lI:Iertensen. Hansen.
V. Eriksen. Schrøder.

At ovennævnte underskrivere udgør hele Grindsted Sogneråd ~
på ovennævnte dato, attesteres herved.

Grindsted, den ll. Oktober 1951.
H. Chr. Larsen.

IdetfredningsnævnetforRibeamt modtagerog godkenderforanståendefrednillgs-
tilbud,bestemmes det,attilbudetskallysessom servitutpå matr.nr. 9,1, 9~, lOy

afog lO~
Nollund by Grindste~ogn,

i1:x:~m:X:HIlCIDdX>:xbåJlI:Kodmcmelll"XllilX1ltXMIt

~x~g~x~-.xJ~uut~. Det frededearealsesindtegnetpå
vedlagtekort,af hvilketen genpartbedes henlagtpå akten.

Tinglysningenskermed reservationaftidligerelystpantegæld,servitutterog lign.,
hvorom henvisestilejendommens blad i tingbogen.

FredningsnævnetforRibe amt, den 24. oktober 1951.
J a s t r u p.

Fredningsnævnet godkender herved, at fredningstilbudet tingl;jses
i overensstemmelse med de af Ribe stiftamt ved skrivelse af 14. no-
vember 1951 stillede vilkår, således at der tilføjes under frednin-
gens omfang en bestemmelse om, at kommunen forbeholder sig ret til
under iagttagelse af bestemmelserne i § 9 i lov nr. 140 af 7/5 1937
om naturfredning at anlægge nye veje eller udvide bestående med bre-
dere kørebane, fortove og cyklestier, samt at sanwe ret tilkommer
Ribe amtsråd. ~(,

]'redningsnævnet
for

Ribe a~tsråds~reds, den 15. november 1951.
J a s t r u p.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45, Kolding købstad m.v.
den 19. Nov. 1951.
Lvet. Tingbog: bd. Nollund Bl. 9t Akt: skab R. nr. 535~ "
K~rt-fore;ist. Genpart af kort medfulgt.
Swntykke fra Ribe stiftamt forevist.

Asger Rasmussen.
-0-0-0-



Nollund kirke.

Mau' • .u-. 10».. Nollwui.
Grl1lath4 tosn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Hll·.iOlt d6i.raenø.n
tilbyder herved som ejer af matr. nr.lOu-
af ~OUW1' by

Grind.i.Cl sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: i<;t\ br.,{j'l'll'.i8 på 20 10•• uedt. 1.... t'
kil'ken. areal matl'.nr. 9,E !lJDe/t.

. .
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der, helle I; ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

I '. • •

beboelse, h?nsegå~de, møddinger ~Iler andet,. som kan virke ~kæmmepde.
Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinJ.!:lyses på min ejendom
matr. nr. l~ af

lfollun4 by GI"1IId.... sogn

dog uden udgift for mig.



Påtaleberettiget

Nollund
henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

menighedsråd, hver for sig eller i forening.

No11und ,den 26. septbr. 19 51.

Rudolf Jørgensen.

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

af

Nollund by Grindsted sogn,

hvilkct matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 4:.!:!;, 103f og 4y

ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bcdes hcnlagt på akten.

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

Fredningsna'vnet for Ribe amt, den

J a s t r u p.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 45, Kolding købstad
m.v. den 19. nov. 1951.
Lyst. ting'og: bd. Nollund Bl. 4u Akt: skab D nr. 431.

Kort forevist.
Asger Rasmussen.

-0-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.
FREONINGSNÆVNE't

FOR
RIBE AMTSRAADSKREOS

3 JUN 1954
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL  
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding - mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk  
 

 

 

Kolding, den 2. juli 2021  

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-11-2021: Ansøgning om tilladelse til at opføre et enfa-

miliehus med garage på Klostervej 4 a, 7200 Grindsted. 

 

Fredningsregisteret reg.nr. 01745.07: Nollund kirke. 

 

Fredningsnævnet har den 4. marts 2021 fra Billund Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at opføre et hus på matr.nr. 9 as Nollund By, Grindsted, beliggende Klostervej 4 a, 7200 Grindsted. 

Ansøgningen er indsendt af arkitektfirmaet Sand og Lundgaard Arkitektfirma ApS for ejerne Tanja 

Schæfer Johansen og Brian Strunk Jensen. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

Afgørelsen er truffet af nævnets formand i henhold til forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 

5. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration tinglyst af 19. november 1951, hvoraf blandt 

andet fremgår, at de fredede arealer ikke må bebygges. 

Det er om projektet oplyst, at der ønskes opført en bygning på 148 m2 med tilhørende garage på 100 

m2 på en grund, der 7578 m2 stor.  

 

Ovenfor ses facadetegning. 
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Huset placeres inden for en byggelinje på 40 meter fra midten af adgangsvejen: 

 

 

 

Den kongelige Bygningsinspektør har udtalt, at ”såvel kirkegården, som den aktuelle matrikel er om-

givet af træbeplantning/levende hegn, hvorfor bygningen ikke vil være særligt synlig fra Nollund 

kirke – i alt fald ikke, når der ikke er blade på træerne.” 

Ribe Stift har i mail af 13. april 2021 udtalt, at man vurderer som den kongelige bygningsinspektør, 

at ind- og udsynet til Nollund kirke ikke forringes ved opførelse af det ansøgte hus, idet det forudsæt-

tes, at beplantningen ved grundens sydlige grænse bevares.  

Billund Kommune har i mail af 6. april 2021 ingen bemærkninger vedrørende Natura 2000. Det kan 

på Danmarks Arealinformation konstateres, at der ikke er Natura 2000 interesser i området omkring 

ejendommen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Nollund 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. 
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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. 

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningsnævnets vurdering på baggrund af tegningsmaterialet og oplysninger om bygningens 

placering, at der ikke sker en forringelse af indsigten til Nollund kirke, hvis projektet gennemføres. 

Det ansøgte vil derfor ikke være i strid med fredningens formål, hvorfor der meddelelse dispensation 

på vilkår, at beplantningen ved grundens sydlige grænse skal bevares. 

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 
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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. 

 

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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