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Underlcgnede Hej nøv1j: aosns 'menighedSråd
tilhyder herved som ejer af matr. nr. 4!l,
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'" '1
"A"r,ealletbesk, r,ll'v,essåledes: Vele. Dm. 81..... ,.14't' ~ -.l'" l.., l Iii J 11 '_,! li l 11 • d l J!J I

"I
, ' ,

~ .~. I r r . : ;~.' !~.:\jd~: \ /.': .....~I:,~~t'sII!~:)1

"" ,l !.'I. , I " • I If. l:
• f l l'

,l , II<l"I l

I. r-: d .1 ), j

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

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne •.må graves;grps,.eller"anbringe~
t;~nsfoim~t~~~tationer; ledningsmaiter' o. I lign., skure,~ 'uasalgsstelier, "bodJriJ'vbg~le..iii
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

.\IJJAljij~!~8 BOP'. me~ighedsråd, hver for sig eller i forening.
~ llt;.d{.!'~I..';.:" .·Ul • \t,

, \:·\."·' ..1', .. , I!ejnSvl'
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Krtstian AnderSID.
\t; Vestenaa; BanD

Chr. Poulsen.

Undertegnede fo~~ for menighedsråd.t atteøt8rer herved,. ~ "~"'t' '1 •• ,,: .. , ... '1. .

at foranstående ~eraonør udg~ det samlede menighedsråd.

,.den ~O. ~aj 19 ~~. .•.~'!a{)i. '<

J. Cl~uslSn. Knud Grove HielseD.

Kruse. Knud Jensen. F. O. Jørgen.ID.

(''hr. roulsen.
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Idet frednmgsnævnet for RIbe amt modtager og godkender toran!jtAende frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4!.
af

HaJDSTil by O. sogn,

9&~~ZhtifW2m~zti~z~zx
~~~ 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
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-18-2018: Ansøgning fra Hejnsvig menighedsråd om 

dispensation til at opføre en carport på præstegårdens areal – matr. nr. 4æ Hejnsvig by, 

Hejns-vig. 

 

Fredningsregisteret – Reg. nr.: 01894.02   Hejnsvig Kirke 

 

 

 

Sagens baggrund 

 

Hejnsvig menighedsråd har den 13. juni 2018 gennem Billund Kommune sendt en ansøgning til 

fredningsnævnet om dispensation til at opføre en carport i præstegårdens have på ejendommen 

matr. nr. 4æ Hejnsvig by, Hejnsvig, fordi præstegården og præstehaven ligger inden for et areal, der 

er fredet. 

 

Retsgrundlaget 
 

Det areal, hvorpå carporten skal opføres, ligger i præstehaven nord for kirken og er omfattet af en 

fredningsdeklaration, oprettet den 10. maj 1952, tiltrådt den 14. august 1952 af Fredningsnævnet for 

Ribe Amt, og tinglyst den 27. august 1952; det er formålet med fredningen at bevare og at sikre 

indsigten til og udsigten fra Hejnsvig kirke. 

 

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at de fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes med 

højtvoksende træer, midlertidigt eller vedvarende, og at der ikke på arealerne må anbringes gen-

stande, som kan virke skæmmende for kirken og dens omgivelser. 

 

Det fremgår endvidere af fredningsdeklarationen, at Kirkeministeriet har tiltrådt deklarationen den 

8. juli 1952 med dette forbehold: 

 

”Så længe administrationen af arealet henhører under de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet 

dog uanset nærværende deklaration afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger, for så 

vidt disse skal tjene kirkelige formål..” 

 

Fredningsnævnet tager i denne afgørelse stilling til, om der kan dispenseres til byggeriet. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk


 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet meddeler Hejnsvig menighedsråd afslag på ansøgningen  om dispensation til at 

opføre carporten. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”. 

 

Ansøgningen 

 

Det fremgår af ansøgningen, at carporten skal opføres på et flisebelagt areal vest for præstegården, 

og at carporten måler 6 x 3 meter med et fladt tag 2,60 meter over jordniveau, . 

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at carporten skal opføres i en åben trækonstruktion, bestå-

ende af 4 trykimprægnerede stolper med et fladt built-up tag. 

 

Det fremgår endelig af ansøgningen, at carporten skal opføres 12,5 meter fra nærmeste bygning – 

præstegården – og trukket 4 meter tilbage fra gaden. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har den 13. juli 2018 sendt sagen i høring hos Billund Kommune, Miljøstyrelsen, 

Ribe Stift, Grene Provsti, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk 

Forening med svarfrist den 13. august 2018. 

 

Ribe Stift oplyser i brev af 27. juli 2018, at stiftet til brug for vurderingen af ansøgningen har ind-

hentet en udtalelse hos kgl. bygningsinspektør Gunilla Rønnow, København, der i brev af 26. juli 

2018 anfører: 

 
”Hejnsvig Kirke og præstegård, som ligger overfor hinanden med hvidkalkede facader og røde tegltage, 

klæder hinanden og udgør eb smuk helhed. Præstegårdens areal er fredet. 

 

Den viste carport synes ikke at passe ind i dette miljø. 

 

Det forekommer imidlertid at være rimeligt, at der kan opføres en carport til brug for præsten. 

 

Vi kan anbefale, at tilladelse gives under forudsætning af at der syd for carporten etableres en beplant-

ning, der kan skjule carporten set fra kirken, således at den smukke helhed ikke forstyrres af den lidt 

fremmedartede konstruktion.” 

 

Ribe Stift anfører herefter i høringssvaret, at stiftet under henvisning til den kgl. bygningsinspektørs 

udtalelse ikke vil modsætte sig, at der meddeles dispensation til carporten under forudsætning af, at 

der syd for carporten etableres en beplantning, som kan skjule carporten, set fra kirken, og at be-

plantningen bør bestå af planter, som er så tætte, at de også i vinterhalvåret vil kunne dække for 

indsynet til carporten.  

 

Miljøstyrelsen har i en mail, modtaget den 20. juli 2018 anført blandt andet: 



 
”Der er ikke i ansøgningen anført nogen begrundelse for nødvendigheden af carporten eller den ønske-

de placering. Miljøstyrelsen bemærker, at carporten ikke placeres i umiddelbar tilknytning til den eksi-

sterende bebyggelse, men derimod fritliggende på ejendommen på det eneste ubebyggede areal omfat-

tet af fredningen, hvorfra der endnu er indsigt til kirken…” 

  

Miljøstyrelsen har i mailen indsat et foto fra Google Street View og et luftfoto, der viser kirkeland-

skabet og præstehaven. 

  

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.  

 

Fredningsnævnet bemærker herefter vedrørende kompetencen ifølge fredningsdeklarationen: 

 

Den kompetence, der ved kirkeministeriets forbehold er tillagt ministeriet, relaterer sig ifølge forbe-

holdets ordlyd udelukkende til opførelse af bygninger, der skal tjene kirkelige formål. 

 

Da carporten ikke skal tjene noget kirkeligt formål, skal sagen behandles af fredningsnævnet. 

 

Fredningsnævnet bemærker herefter vedrørende carporten. 

 

Kirkelandskabet mellem Hejnsvig kirke og præstegård er ret enestående med stor rummelighed og 

præget af en harmonisk bygget præstegård i et fint samspil med kirken. 

 

Det areal, hvorpå carporten ønskes opført, er ubebygget og åbner mulighed for indblik mod kirken 

set fra Præstevænget. 

 

Ifølge fredningsdeklaration må det fredede areal nord for kirken ikke bebygges, og der må ikke på 

arealet anbringes genstande, herunder skure og boder, som kan virke skæmmende for kirken og 

dens omgivelser. 

 

Fredningsnævnet vurderer, at carporten med den foreslåede placering vil virke skæmmende for ind-

blikket fra nord mod kirken og udsynet mod nord fra kirken, også selvom carporten sløres af en 

stedsegrøn eller tæt beplantning. 

 

Som følge heraf, og da der er mulighed for en anden placering af carporten i præstegårdshaven, 

hvor carporten vil være mindre synlig, finder fredningsnævnet, at det strider mod formålet med kir-

keomgivelsesfredningen at dispensere til opførelsen af carporten på det foreslåede areal vest for 

præstegården. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor Hejnsvig 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 Fødevareklage-

nævnet. 

 



Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal 

ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning, jf. vejledning på klagenævnets 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 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  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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. 

 
 

 

Kolding, den 5. september 2018. 
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