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Matr.nr. 3~.,Hodd.by og sogn.
Anmelderens navn og ·bopæl· (kontor):

. Fredflin!/Soæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede lUels Møller Pedersen
tilbyder herved som ejer af matt. nr. 3.1

d ~U. ~
'1' sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor al1fØft.·

Arealet beskrives således: En brQmlDlepå 10 m•.• bred4., ve.", tor kUke ..
• • ..,l • • ~ l.

girdens dige og en bl'lllUlepå ao m.e bre4d. (iDol. ·klrkøJl8 ';puke.

ring.pla4.) .,d for k1rkeglrdenø dige.. ,
, , , I. 1,

I I I'

l :

Fredningen har følgende omtang~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må grav~s grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder,~ vogne til
beboeise, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende:. .

dJI~W~rt
.

• h

, \

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

matr. nr. 3 af
~Od4.. by os 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.

( .

8044., den 6. cleobr. 19 ~l.

Nielo Mmller Peder.en •

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godke~der (~~~nstå~~d~' fr~dnjngS"
tilb~d, bestemme&, det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.' ~'3.a' " '

af

•• sogn, .'
.'

hvilket matr. nr, i forbindelse med matr, nr. JA. 3i og 91
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.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den ll. • .... _. 19S1•
, 'j t J.

J a • 11 " u 'p.'
%a4t.", :L hiboSeJl f~r R.,.a.d. 11'. eS.' , •••• ~~.~I' 'j' LaD4-
.~~l~.ikti••·•• 11ø.'te~ Ol .V•• ter B.".4."~ "••• lS~' »4iq•• '1951.'x.,.,. T1ng~&. :Bd.' Hod4e'131~ Akta Sk._ 1~ ·Ili-.:'aO.,~~·. .1 , '

j l I :':. ,.' '. t /' 11 ~ II, ..... I' (4 !.,
Knud OOr' ••••

FREDNINGSNÆVNET
FOR '

RIBE AMTSRAADSKREDS
••• 3 JUN 1954'

l 1;1 'I.; i '.
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Anmelderens navn og bopæl (kontor):3', Hodd. bf og MOgn.
, Fredllingsllæonet 1..o,:.Ribeamtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Kristian Møller :'hder•• n
tilbyder herved som ejer af matr. m:. 3q

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

sogn,

Arealet beskrives således: Bo. "- .. '0 "-
/1 ._ unøllll p. ~ ,a..8 .1"~4".....__: ,.g DOI'''

tor kirkegårdena- 41g.... I , ,J'I, r' ',:"I,j, .1.' j ,

• l, .\ .I.JI\I, 1.,1.1

,,.

Fredningen har følgende onitang~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende,træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, lednings~aster o. lign., skure, 'udsalgsst~der,' b~d~r; vo~ne til

• ~:1'. ._ ~'. .; t;'.. l ,;, ~ ....

beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.. '~ ~.. :.= .L t.,·! ,,'~ I~r:\"·... .,q~...... _!!!~:!!u.·ø'V:!!!!!I':n1lr.,!!Cst

I •

.,
I
I,
l'

1/'",,'., '.

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

matr. nr. 341 af

~~ ~ ~ ~

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

menighedsråd, hver for sig eller i forening.Betel ••• p•

• 04... ,den 6. d.o~l". 19 ~l.
Kl"løtlaa ~ull~rr.elvr••n.

• • J J l. J .... • ~ J" l.. J ~ I

Idet fredningsnævn~t for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr.Jnr:· .it' ,.'

af

Hodd. by ., sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr, nr. U. 3.I. 4.1 0l 11
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.

,l,

,r--'
, I

Fredningsnævnet for Ribe amt, den ll. cleoe."'el'19~1.
, . ~ . 'L: j : ,

J •• t I' U J. " , '"j,)

Ja.t.l't i ~",. tOlf"Be"8Ue.... 1'. 8S. 'øtel:.Ii.,~.) ... !,taat-
"'l.dlktl~.'•• t e.t~~log V.'tel' Herr."'" '... 13.I;De'1tW~\·1'~.
1,'8 •• i1la&tHtl. B4';' lOdae. Bl. Akt. Skab 1:.' •• '. ao4~Jo '" ,j4.dl , "'1: . : , •

" l , f *' to ~~ • t.llo'" ... ~ j J:. "..
Knud Ocr.rt.ell.

•• 1, ' • ,."

FREDNINGSNÆVNET
~R ' I' ,

RIBe: AMTSRAAOSKREO. ' o,3:"JUN"1954'!
,Jj ,. l" II 1.\ Li " d
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01777.01

Dispensationer i perioden: 09-08-1999



Modtaget i
Skov- og Natur~tyrelsen

.1 1 AU6. 1999

Fredningsnævnets afgørelse i sagen om
opførelse af et redskabshus på et
Exner fredet areal på ejendormnen
matr. nr. 3 aa og 3 ab Hodde by,
Hodde, beliggende vest for Hodde
Kirke.

( J. nr. 33/1999 )

Med et brev af 31. maj 1999 fra Ølgod Kommune modtog fred-
ningsnævnet en ansøgning fra Hodde menighedsråd om dispensa-
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 fra den Exner -
fredning, der er tinglyst på blandt andet arealerne vest for
Hodde kirke, til at opføre et 4,5 x 9, O meter stort red-
skabshus på ejendommen matr. nr. 3 aa og 3 ab Hodde by, Hod-
de.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 6.

august 1999, hvor det blev besluttet at meddele menighedsrå-
det dispensation til projektets gennemførelse.

Sagens omstændigheder:

Den 13. december 1951 blev der tinglyst en deklaration om
kirkeomgivelsesfredning på ejendommene matr. nr. 3 a og 3 q

Hodde by, Hodde, for at sikre indsigten til Hodde kirke. Det
fremgår af fredningsdeklarationen, at den del af matr. nr. 3

a, der blev omfattet af fredningen, udgør en bræmme på 10

meters bredde vest for kirkegårdens dige og en bræmme på 20
meters bredde inclusi ve kirkegårdens parkeringsplads 'syd for
kirkegårdens dige. På disse arealer må der ikke opføres byg-
ninger eller andet, som hindrer indsigten til kirken.

Ejendommene matr.
stykket fra matr.

nr. 3 aa og 3 ab Hodde by,
nr. 3 a smst.

Hodde, er ud-

sogn har besluttet, at der skal op-
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føres et redskabshus i tilknytning til kirken og har rettet
henvendelse til Skovbo~s Tegnestue ApS, Ølgod, for at få ud-
arbej det tegninger til bygningen. Menighedsrådet har vurde-
ret, at redskabshuset mest hensigtsmæssigt kan opføres i u-
middelbar nærhed af det eksisterende redskabshus , som skal
ombygges til velfærdsbygning for kirkegraveren; det eksiste-
rende redskabshus ligger ligeledes på et Exner - fredet areal
sydvest for kirkegården.

Arkitekt Frede Pedersen, Skovbo~s Tegnestue ApS, har udar-
bejdet et projekt, til et redskabshus.

Det fremgår af proj ektet, at redskabshuset skal opføres som
en' længebygning, orienteret nord-syd, på arealet umiddelbarte vest for kirkedigets sydvestre hjørne, at husets ydervægge
skal udføres som " l på 2 " af ru granbrædder, 25x125 mm,
behandlet med grøn umbra, at tagrender og nedløb skal udføres
i zink, og at taget skal udføres i røde vingeteglsten.

Projektet er blevet forelagt teknisk forvaltning, Ølgod Kom-
mune, provstiudvalget i Varde provsti og Ribe stiftsøvrighed.

I forbindelse med de kirkelige myndigheders
sagen, har Ribe stiftsøvrighed anmodet den
ningsinspektør, arkitekt Niels Vium, Århus, om

behandling af
kongelige oyg-
en udtalelse.

I et brev af 29. april 1999 til stiftsøvrigheden har arkitekt
Niels Vium blandt andet anført:

" Det fremsendte forslag til
Kirke, som beskrevet i tegning
Skovbos Tegnestue, kan anbefales

et redskabsrum ved Hodde
af 6, november 1998 fra
godkendt til opførelse.

Jeg finder, at placeringen uden for kirkegården er god,
fordi bygningen vil være i stor afstand fra den smukke
kirke og skjult bag beplantning,

Funktionelt synes
bart ved siden af
til graverbygning.
kendt.

bygningen også godt placeret umiddel-
den eksisterende bygning, der ombygges
Planen herfor kan også anbefales god-
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Bygningens størrelse på 4,5 x 9,0 m er beskeden og svarer
stort set til den eksisterende bygnings størrelse og
form.

Med hensyn til materialeholdning er jeg overbevist om, at
det både hvad angår økonomi og arkitektur er en god ide
at opføre redskabsrummet i træ. Det vil give et venligt
udtryk af en enkelt bygning, der modsvarer funktio-
nen " ...... '0-

Da redskabshuset skal opføres på et areal indenfor landsby-
afgrænsningen ved Hodde, blev projekte~ forelagt teknisk ud-
valg i Ølgod kommune, der er landzonemyndighed . På et møde
den 18. maj 1999 har udvalget besluttet at meddele Hodde me-
nighedsråd zonetilladelse til at opføre redskabshuset på det
foreslåede sted.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 6.
august 1999.

I mødet deltog for menighedsrådet kirkeværge Thomas Sørensen
og det menige medlem Kirstine Gram Nielsen, begge Hodde, samt
arkitekt Frede Pedersen, Skovbo~s Tegnestue ApS, Ølgod, for
provstiudvalget provst Lars Holm og skoleinspektør Poul Mo-
segaard Thomsen, begge Alslev, for stiftsøvrigheden fuldmæg-
tig Brandi Hansen, Ribe, og for Ribe amt, plan - og land-
skabsafdelingen, afdelingsleder Ejler Toft Jensen, Ribe.

Under mødet redegjorde arkitekt Frede Pedersen for projektet
til redskabshuset og dettes placering på arealet umiddelbart
vest for kirkegårdens sydvestre hjørne og nord for depotet.
Han oplyste, at redskabshuset skal opføres i længderetningen
nord syd og 2,5 meter fra det vestlige skel. Den række
træer, der står nærmest kirkediget, skal bevares, således at
redskabshuset ikke kan ses fra kirkegården. Da arealet,
hvorpå redskabshuset skal opføres, er fredet ved en kirkeom-
givelsesfredning, som forbyder opførelse af bygninger på
arealerne omkring Hodde kirke, anmodes fredningsnævnet om at
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meddele dispensation til projektets gennemførelse.

De øvrige mødedeltagere havde lejlighed til
projektet; samtlige mødte kunne tiltræde
dispensationsansøgning.

at udtale sig om
menighedsrådets

Fredningsnævnets afgørelse:

Det er formålet med fredningen af· Hodde kirkes omgivelser at
sikre indsigten til kirken. I betragtn~ng af at redskabshuset
skal opføres på et beplantet areal sydvest for Hodde kirke,
at bygningens placering på dette sted er den mest ideelle og
strider mindst mod formålet med kirkeomgivelsesfredningen, og
at indsigten til kirken ikke vil blive forringet efter husets
opførelse, finder fredningsnævnet, at det ikke strider mod
formålet med fredningen af Hodde kirkes omgivelser, at der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 meddeles menighedsrå-
det dispensation fra bestemmelserne i fredningsdeklarationen
til projektets gennemførelse. Fredningsnævnet meddeler derfor
menighedsrådet den ansøgte dispensation på vilkår,

at redskabshuset opføres i overensstemmelse med det projekt,
der er forelagt nævnet, og

at rækken af træer nærmest kirkediget bevares for at sløre
bygningen.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt de pågældende, indbringes for naturklagenævnet, Fre-
deriksborggade 15, 1360 København K, af ansøgeren, Ribe
stiftsøvrighed, provstiudvalget for Varde provsti, Ribe
amtskommune, Ølgod kommune, Danmarks naturfredningsforening,
Skov - og naturstyrelsen, lokale foreninger og andre, som har
væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage sendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til
naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens ud-
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løb.

Såfremt en klage er indgivet,
udnyttes, førend afgørelsen er
af naturklagenævnet.

må nævnets dispensation ikke
færdigbehandlet og stadfæstet

Denne dispensation bortfalder,
inden 3 år.

såfremt den ikke er udnyttet

Fredn~ngsnævnet for Ribe. amt,
Esbjerg, gust 1999.

Fotokopiens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amt,

august 1999.

l ,
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