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Katr. Nr. la
Alslev by og sagll.'

A'nmefderens navn og bopæf (kontor): t.

fi'redningsnæv,!et for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegn~de Alslev Præstegå't"d V/AlsleV-Hostrup men1shedsråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. lå

• af Alal • .,. by

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

sogn,

. Area.l.et b.~skrive.s således: Præli_ .'-"'Ard'DS Jonl --'.. " ......- ." ...... ~ ..-.w;'JceD ...
(inol. parkeringspladsen) nød til vejen.

, .
,.' ,I . j!,

., ,

,I

l; .1 .11 l' I

'I

FrednIngen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må gqwes gqJS eller anbringes

. I·' ,
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger' ell~r andet, som kan virke skæmmende. l J t~ iii' , i ,. • ,,'

l·

•• J '1' ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. '.

Xdcg e~ indforstået med, at ovenstå~nde fredningstilbud tinglyse"~~

matr. nr. l!,. .' af ,I ... ~J co. l. ',i
Alsl... by

~. .

°l sogn

, l

• dqg uden udgift fOrøil'rAdet eller :præs,•• beAet.



•

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

Al~1"~lto8~ menighedsråd, hver for sig eller i forening .
. l .'I t. • ,

Alsl" :11'. ,den 16' Januar 19 51.,
YaKe

10881' Gregers.o. 116nt Noa$. Hfrud Hanaen. MaSS_GreBeneD.
ADDa l'høpraeD. Kathr1ne !iaDaen. GU4l1UD4t Bans .... JaDe !hue•• p.

ID8'V. Johans.n. Harald Hlbar. Sbbe Ban.... , V1go DaD1el.....

".d , l

Cbr. Petøraon •

I.,
l /. • .1'./~Jht II ,l I ,

II I • I I .
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender f~ra~'st'åe~d~ frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet,skallyses som servit~t på matr. nr. L' 1J. J

af

A1sl..,. by 0' sogn,

1~~~Wl~azi:~iæJ&~Ziii~dU
ii2x~~ri2_i>et 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~'~14::.ril 1951.
l J I: ll., (i li 11 l

JU\oI"U;P •. , ,,II I" ••• \1' L., I'

I Det tl1 træde8. at nærv.t rø r..d$ ,tre4m.qlt11'bU4i 'iGl1"". ..
l I ! , I l J , • ~ l IJ I . j J II(I j r J,~ 1c.' • t.1 J; I l l, t / '

servl tutst1tt~J;4~ :P~ Ila~rt nr.• l~ ~t 4l~1~~,Ql 0l IIOID, __ tØl~Dd'
I • I , l t ,t 11 I ,j,) l ,.;~ II t u. l " l, l

t"orbebolO; " ': I ii"ll "hl(~,t:!d~,,;i.iJ+

SA111tJP4et pipldenOe araa1 a,4IdJd..'nna at 4. tilke11p
<1[,

1IJI141ghe4e1', trætr.r klrkeJninisterlø' .ner 1D4hentet !ll'k1a'1 .. tre

tredn1u8snævnet afgørelse OlØ nY'plaaer1~ at bJID1Dge1' pl pø.wlb'da·
Jorden 06 t1111se om &e1TI bJSgeplanen tor 41.... tonAyt,4\ bflDiøser-

..~ ~~il~~~~~e .. J.~~.~f.1.~~~, ~t",~~~~~~~,A~~~,~::;~~~:~~:'to~
præ5~'D eller 1',461' hele skal tJeDlt ki.r1tel1ge rordl • .j1 .lil .1,."

II'" 111'k8Æ1D1l1terl.'. leD 12' 8.p_be~ '1951. ~,)(u.(!\
P. a. v•

• J LI...)I•..." " I:" j '_ 'l,;':"o( ,'Ii: I••'111'1,
AUS. Bou ••

fta.



•

•

,
Indtørt 1. cl8r:bocen tor ret8lrreci~ Ilr. 8,. Vm. kØbstad Ol laDllJur1s-
diktion aam' iIIBter Ol Vester herrtt4er 4ao 2.. • ae»1;emltU' 19S1.
L7at. Tlng1.log bd •. AlsleY la1. 381. Ak1u aka, B. Dr, ,.

Knud CortlScm.

- - - - ~ - - - -
FREDNINGSNÆVNET

FOR
RIBE AMTSRAADSKRED~ den 3 JUN 1954
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Jlatr. nr. 19 Alslev
by og sogn.

Anmelderens navn og bopæi (kontor):

. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede kadB Feder Pedersen
tilbyder hervt'd som ejer af matr. nr. 1.2

af Alsle" by

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

Arealet beskrives således: ED b1'llllllll8 sydøst OS øst ~~~~'''rdena
areal JA oa. 30 II og en bn..e DOr4 ttr .... :»A oa, so _.' ,

1: .: j

l I

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

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledning~mast~r o. lign., skure, udsalgssteder, boder; 'vog~e til
beboelse, hønsegårde, møddinger 'eller andet, som kan virke skæmmende .., ,L I",' • " I

. l' .' II . \ , : , ~j., . t t
. l/I

~'or fredningen kræver jeg Ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ~V:enstående fredningstilbud tinglyses på ttlin ejendom

matr. nr.la af

AlilIT by Ol sogn

dog uden udgift for mig.



•

•

,'-. '-~

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

~~.1. .' 4-1. ..

,den 10' J8Duar
Jl. P. PederSeD.

•. L) UL:
19

L 11.,'j'lI,:,JJl.' J

I I, ., c. L'I' l I •

.11. 'of:ull',h Il ' ' ..

Id f d . ,. ,'j. i ,d l'd,., I.'
et re mngsnævnet for Ribe ,amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, b~stemmell det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. -:, lt'
af

A.laleT by O' sogn,

hvilket matr. nr. j øWiiw, W':!"W, ... I'

i~dgør 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
19- .~·p~~f 1~~n·'i1,d, ,'j

Jalt.r'Q1I l. I )" j'J14 <li

."I~r~, t~"~seø~r ~,~~ .~~',~~,~.~~~~·~~':'~:J'~~:~i·~·
Jurtll41kt1oa _'o f>a'-r O. ,17•• ø~'~"'~~"~~~'~~'~<I~~,~9'1.Iq.'.• 1agboll 114. Al.1n 'bl. 229. I~~ :~"'o!l.':! •• !,"6.~I..

Køl4 Oorl' ...

... -----

olll; t' l 1.1.:1 l

FREDNINGSNÆVN""T
FOR " ,"To.,' l 'it"

'RleE AMTSRAADSKREDS " .1

'I ~'Jnff 1954,i:JI':Jd 'j,,'j

I. li ! l "J.'j.:I!lllj l') ;IJI

Qt.ll1 .11,,,,,

~':iJJCll
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Anmelderens navn og' bopæa (kontor):Jlatr. Nr. lp
Alslev bf 08 sogb. fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.
\

Fredningstilbud

Undertegnede Viggo Dan1elsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1J1

af Alsl •.,. by

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

Arealet beskrives således: En ~ræmmenorG, to~ k1rJc.Ill'4en)illoa.
li'

l

I
l
I

, , , • ~ .' 1 "

J l. '

J ~ l I •• Jt I '. I

.11 ",

1 ,I ,. ,l I

ol l I.,' l

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke hebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidIgt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
tra~sformatorstationer, ledningsmast~r' o. lign., skure, udsalgsstec'Ier; boder/\'ogne' til
beboelse, høns'egårde, møddinger eller andet, som kan virke skæ~mende. [~ "1-) f 1;1 r'

. I . \
... ;\; •• ' I 1: '.. t l 1'0..- ,

. ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenståehde fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. l:» af

Alsle.,. by Ol sogn

dog uden udgift for mig.



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

\ _ ~ ..., ~ • L

UI1" ,den 10' Januar 19 S!-. \"
Viggo Daniel S'D•

... _ 1" ~

.. I I,;, ,i

'1;(/II .1, t. , ,

f . . .Li d J';II. I,
Idet rednmgsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

f

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

UII1.... afU
'by

• ! ~

o. sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr, nr. '1, 211. 3. 0l 6t.
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

J.. \1'\1»_ 'it~; I 111 '~Iil '.1 ,l·

,Indtøl"' l~ ~asbogaD'tOr' retskreds ~r. 8,~V~~ 'tib!l'''J'o.~1~Jur18-
! , \ I • 'II {I • ,l 'I I t J .,~, ~ ',l (; : 'o, .l ;ll.lill d l HHtlL. ~tOJI.I~J~\lt " .j

~1kt1onsam' ",ator os'Vel.J" h,:rr._~If1'~l'~~~'hm~~"'I'~"~~",.."
Lyst. ~r1nsbo8b4. Ala1.v bl. 29a.\~·.kk1l1d.~~ ... :·..... .d66""~:nl.:

JUIUd Con••a.
- .- - - - ...

oenpart.ns rlst1ghed bekret~ ••

1-'" , , I

FREDNINGSNÆVNET,
FOR I, .:J;

~IBE AMTSRAADS~REOØ'~

" ,I ,I
I.
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Anmelderens navn og bopæt (kontor):Hatr. nr. 3~
Alslev by og sogn. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede A.Ugust Sørenson
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

af !lsl.Y by

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

Arealet beskrives således:

"tor k1I1cegården pl SO JIl.

, l' ,.'
,
t j, ••

I"

I J l, l dl o J ,.1

',I J. 1
Fredning'en har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende" ligesom der heller ikke på arealerne må graves g~us eller, an~ringes
transformatorstationer, led~ingsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, v~gne til (
be~oelse, hønsegård,e, møddinger eller ~~det,' som kan virke skæmmende!' '. , '.

'~~'1. ~(1~,~~'.'
"(,

. '" " )', ~ l t • ,\. l ~'I. :.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
.• •. .• l ~:.' .I 1:. ~i i j •Jeg er mdforstaet med, at ovenstaende fredmngstllbud tmglyses pl mm ejendom '

matr. nr. 31 < . I af

Alslø by I 08 sogn

l,

dog uden udgift for mig.



, ,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

. "~.l,.ll''(.IOP menighedsråd, hver for sig eller i forening.
J..~.... • . : I'i •

Al.l... ' den lO' Januar 19 51.
AuiUs1i ::»øreDs8D

Alslev.

I ~ , I. j •

• " .1.1 : I j '.1

"

• : I

/ ", Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager'og godkend~r fo~a~;t1e~'~e Jir~dnings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut nå ma~r. n~. 1J II .J' .,: )

af
by .08 sogn,

hvilket matr. nr. iJl_miac~t1Xaex

~dgør 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 j tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 19' 88»'''"1' 19S1. .
, I;,' i l ,.11' "i I I

J••~»- J:i j"" "".>!,, .• "

ID4tørt'l c'1aSbOp.tør l"etatnd. 1l1"~ 8', TaH."kAlltalllo.' 1_3*'18-
41k~1~D 88~t""S ,:. ' o' '·.,'r/ ~u9rl ';4~ :24.;}:~~~ro~~5'i,~-""j,, ...." "I ~,t .~..~ . I." , " • l >IIl,.I,"I,1 '·'1 \ '1"1"(' "") l 'j' •\ '. l •• ) I V ... l l ,) l.

Afvist fra t1nsboij8n. 48 UD2.nkr1V."~'~~I,I~".!.r~~l.' 1'14.
onr .38Dl... D, Jtr. tlnslJBD1Q8ølovens ~ 10.

Knud Ooruen.
som DUværeD4eeJer Bt aau-. m". 34, AlsleT 1»7o. 10iii, ."'Jtker

udenesneete H'uil'O :BaUDhsrvo(i 1 1i1DglrsD1Dgen ar tonD8~D4e tl"ed-

, DUIO,Ubud •
• ,!t "( Id (J '. J II .I J ol III • ,l d,r,d 11,,, " I li, l." 11} d 1...1 J,'i.iH di II) '1'Jl

Alsle. , den 1St oktober 19S1. < .uE ' 11 I ,J, I.

d,," BaIOBaUD,Al.in. {',).('..7,'
lD4tøn 1 4asbopD tor n'ala'e41 nr. 8', varte køb.'''' o, laD4Jur1ø-

•• l .I • .. t j ~ir, f i! J 11, j l

41ktloD l'" filtero. Ve."r herreder, deD 18' oktober 19S1.

I.

-.;;< •
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Lp'_ Tingbogbl. Alslev bl. 339. Aktl akabl. D1"•• 16.
iCIIU4 Oon •• D.

- ... - - - - ..
FREDNINGSNÆVNET

FOR
RIBE AMTSRAADSKREDS 4.D

3 JUN 1954
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Anmelderens navn og bopæ. '(kontor):Jlatr. Nr. 3ft
Alslev by og 10sn. Fredningsnæone~ for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Ellas lIar1nus Japsen
tilbyder herved som ejer af matl". nr. 31.

af Ualey by

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

Arealet beskrives således:

, ,

I' , 4
I" 'ol'

" II • 11 ,l li.. l:,

" '" {l;~j , l l

! 1.llJ,1 II, ,l, I

" ,~

I-

i

Fredning~n har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidIgt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne ptå graves grus eller ,a!ll1ringes

" \ • ø ~ t to t ..

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder,' boder, vogne til
beboelse, hønsegårde~' møddinger eller 'ahdet, som kan virke skæmmende.· •• h~!"...H

•

For fredningen kræver jeg ingen erstat~ing. ' "... ".
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbuq tinglyses på1min ejendom

matr. nr. 34 af

I Alsl.. by
°l

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.'\' Alale.....

Ud.,. ,den 10' Januar 19 5lli .' l

BU..... nDUI JeplIeD.

" ,

,: l

.. .' • I i • I A "'1 i ) ll.. :
'Idet frednmgsnævnet for RIbe amt modtager og godkender foranstående frednings-•

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr, nr, ]A
af

Al81 • ., by Ol sogn,

~i!iL'H~:Hzk~ki:diiamziU:
iibwJ&l •• ~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 ~iendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 19' '-:p~.b_r 1951. ,
iII l l I." 1.1• q"'.''''''IJ ol l •• :1 I>f,1 l, J d •. ,,'.

XDdt'øi; 1 dMboSeD t'or"'ltre4a Dr. a,,1vazt. 'U'itah4n-C'laD4.1V1a·
t u " l . I l , l I l ' -
, " • .1 ",, ...... " .:....:..fj"UII',J.IIII,!9n"

41k~loD .... ~•."~ Ol J••~f. ht~~ar,~e~ ,~4r,~~~J.,.:. ,
L1st;. T1D1bOIbd. Al81e" bl. 388~,,_:,~~,~.ka1t_~1.~jl.~~\~tY:!..

KlUd OOn ••D.
- - - - ~ - - - -

l, H

FREDNINGSNÆVN~T
FOR -' :'4tr:a 3 JUN ,1954 J.l II "llJiril:-,,,

I' ".RIB~ AMTpRp"ADSKR~9.S, , l " " I~~~.~» .Ul IJj II

h,',

'. "1.,:1\ "

,I" i 111,,1111II" ,.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



 1 

FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-35-2019: Ansøgning om dispensation til at udvide ka-

pelbygningen ved Alslev Kirke, Varde Kommune.  

 

 

Fredningsregisterets nummer: 01504.02 – Alslev Kirke 

 

Ansøgningen 

 

Fredningsnævnet har den 19. juni 2019 modtaget en ansøgning fra Alslev Menighedsråd om dispen-

sation til at udvide det eksisterende kapel, der er opført på matr. nr. 58 Alslev by, Alslev, øst for 

Alslev kirke og uden for kirkediget, med ca. 4 kvadratmeter for at etablere et handicapvenligt toilet. 

 

Retsgrundlaget 

 

Arealet umiddelbart øst for Alslev kirke, der oprindeligt var matrikuleret som matr. nr. 1o Alslev by 

og sogn, blev fredet ved en deklaration, dateret den 10. januar 1950 og tinglyst den 19. september 

1950, for at sikre indsigten til og udsigten fra kirken. 

 

Det fremgår af deklarationen, at arealet ikke må bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, 

hverken midlertidigt eller vedvarende, at der ikke må anbringes skure, boder eller andet på arealet, 

som kan virke skæmmende for kirkens omgivelser. 

 

Habitatområdet H239, der omfatter Alslev Ådal ligger umiddelbart nord for og ca. 300 meter fra 

kirken. 

 

Fredningsnævnet skal derfor, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, tage stilling til, om  

betingelserne for at dispensere til projektets gennemførelse er opfyldt, og hvorvidt en dispensation til 

gennemførelsen af udvidelsen af kapellet vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser ifølge 

habitatdirektivet. 

  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

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

nævn  § 10, stk. 5. 
 

Fredningsnævnet meddeler Alslev kirke dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

1, og stk. 2,  til at gennemføre anlægsarbejderne 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse”.  

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Udvidelsen af kapelbygningen skal udføres i overensstemmelse med de tegninger, der er sendt 

til fredningsnævnet. 

 

2. Overskydende jord og byggeaffald skal deponeres uden for fredningsområderne efter Varde 

Kommunes anvisninger. 

 

3. Hvis der under anlægsarbejdet findes arkæologiske rester, skal Varde Museum omgående til-

kaldes for at kunne overvåge arbejdet samt foretage eventuelle undersøgelser. 

 

4. Beplantning skal etableres som den eksisterende beplantning. 

 

5. Flisebelægningen skal udføres i slidte, danske chaussésten. 

 

6. Belægningen mellem kirkegårdsportalen og kapellet skal udføres primært i slidte, danske 

chaussésten, alternativt med grus.   

 

7. Der skal ske fuldstændig retablering af terrænet efter anlægsarbejdernes afslutning. 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund: 

 

På et areal øst for Alslev kirke og umiddelbart uden for kirkediget er opført et kapel med hvidmalede 

eller hvidkalkede facader og med rødt vingetegltag. Kapellet, der er en rektangulær bygning, måler 

6,588 meter x 4,908 meter. 

 

Der er i kapellet indrettet et toilet, som imidlertid ikke er handicapvenligt. 

 

Alslev sogns menighedsråd har derfor projekteret en udvidelse mod nord/nordøst af kapellet for at 

gøre adgangen og brugen af toilettet handicapvenligt. 

 

Det fremgår af tegningerne til udvidelsen af kapellet, at tilbygningen måler 1,500 meter x 3,168 meter, 

at tilbygningen skal opføres i teglsten, der skal males eller kalkes hvide, at taget skal udføres i rødt 

vingetegl, og at tilbygningen arkitektonisk vil fremstå i samme formsprog som det eksisterende kapel. 

 

Varde Kommune, der har fremsendt ansøgningen fra Alslev sogns menighedsråd til fredningsnævnet, 

har oplyst blandt andet, at kapellet er beliggende i en veltilvokset beplantning med store træer, og at 

kapellets nordside ikke kan ses fra de omkringliggende ejendomme eller omgivelserne i øvrigt. Varde 

Kommune har tilføjet, at tilbygningen ikke vil påvirke omgivelserne eller det bevaringsværdige kul-

turmiljø omkring kirken.   

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 
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Fredningsnævnet har ved breve af 12. januar 2020 anmodet Miljøstyrelsen, Nationalmuseet, Ribe 

Stift, Varde Provsti, Varde Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfred-

ningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om en udtalelse om pro-

jektet med høringsfrist den 3. februar 2020.  

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projekterne. 

 

Varde Kommune har i et høringssvar, dateret den 16. januar 2020, oplyst supplerende blandt andet, 

at projektet ikke forudsætter en dispensation fra kirkebyggelinjen omkring Alslev kirke, og at tilbyg-

ningen opføres i en afstand af ca. 320 meter fra det tilstødende Natura-2000 område, der har status 

som habitatområde, registreret under H239. Varde Kommune bemærker i høringssvaret, at tilbygnin-

gen afskærmes i retning mod habitatområdet af en skærmende beplantning og af intensivt dyrkede 

marker. Varde Kommune finder på denne baggrund, at der ikke er nogen risiko for, at projektet vil 

forstyrre eller på anden måde påvirke Natura 2000-området. Kommunen har derfor fundet, at det ikke 

er nødvendigt at udarbejde en konsekvensvurdering.   

 

Kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov har i et brev af 20. januar 2020 til Ribe Stift oplyst:  

 

”… 

Kapellet ved Alslev kirkegård ønskes udvidet knap 4 m2 for at kunne rumme et handi-

captoilet. Da bygningen ligger indenfor en fredning, er der søgt dispensation hos fred-

ningsnævnet.  

  

Kapellet er en fin lille bygning der ligger lige udenfor østdiget og er vel integreret på 

stedet. Den ret beskedne tilbygning vil ikke virke forstyrrende set fra kirkegården, og 

vil heller ikke påvirke ind- og udsigtsforhold til kirken.  

  

Der er en mindre niveauforskel fra grusbelægningen og op til døren til kapellet, og det 

må formodes, at der er i dag er den samme niveauforskel ved indgangen til toilettet. Da 

situationsplanen ikke er forsynet med koter kan det ikke ses, hvordan det tænkes løst i 

projektet, men det fremgår, at der ønskes en rampe til toilettet samt nye belægninger 

foran indgangen til kapellet, langs bygningens vestfacade og foran indgangen til det nye 

toilet. Foran indgangen til kapellet ønskes 10 x 10 cm betonbrosten mens belægningen 

ved toilettet ligner kvadratiske betonfliser.  

  

Med henblik på at opnå den bedst mulige tilpasning til stedet anbefales det, at forslaget 

til belægninger justeres på følgende punkter:  

• I det omfang, det er nødvendigt at etablere belægninger med en fast overflade, 

bør de udføres i slidte, danske chaussésten. Da der ikke er en fast belægning fra 

portalen i vest og frem til kapellet kan det overvejes at udføre belægningen i 

grus som de omgivende belægninger  

• Hvis det fastholdes at lave faste belægninger, må belægningen foran kapeldøren 

udføres i en rektangulær form og hænge sammen med belægningen langs vest-

facaden  

Der må ikke være lodrette kanter langs belægningen ved bygningens vestfacade. I stedet 

skal det omgivende terræn hæves en smule og udglattes over nogle meter, så det nye 

terræn bliver ”usynligt”…” 
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Ribe Stift har i et høringssvar, dateret den 23. januar 2020, og under henvisning til udtalelser fra 

kirkegårdskonsulenten og Nationalmuseet anført, at stiftet finder 

  

”som Nationalmuseet og kirkegårdskonsulenten, at den ret beskedne tilbygning ikke vil 

virke forstyrrende set fra kirkegården, og heller ikke vil påvirke ind- og udsigtsforhold 

til kirken. Med ovenstående bemærkninger kan forslaget anbefales til godkendelse.”  

 

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.  

 

Det er formålet med fredningen af Alslev kirkes omgivelser at sikre kirkens frie beliggenhed i land-

skabet samt indsigten til og udsigten fra kirken. 

 

Det er fredningsnævnets vurdering, at den beskedne udvidelse af kapellet for at etablere handicap-

venlige adgangsforhold til toilettet ikke vil påvirke den visuelle opfattelse af kirken.   

 

Anlægsarbejderne vil derfor ikke have nævneværdig betydning for de fredede arealer. 

 

Projektområdet indgår i Natura 2000-område nr. 89 – Vadehavet – Alslev Ådal, der udgøres af habi-

tatområde H239, hvori naturtyperne rigkær, surt overdrev, revling-indlandsklit, våd hede og tør hede 

indgår.  

 

Det er fredningsnævnets vurdering på baggrund af udtalelsen fra Varde Kommune, at anlægsarbejdet 

ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på naturtyperne, som indgår i udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000 området. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, Alslev 

sogns menighedsråd dispensation til at gennemføre anlægsarbejderne på de vilkår, der fremgår under 

afsnittet ”Vilkår for dispensationen”. 

  

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al -

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udlø-

ber 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, 

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

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen 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 li-

geledes 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 efter-

kommelse 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 tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast 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. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, den 7. juni 2020. 
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