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Genpart.
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Katr.nr. l~. ~J.r.bo~g
by og sogn. Anmdåerens navn og bopæl' (kontor):

Frednil/gsnævnet for Nibe llrJllsrtidskreds,
dOflllnprkonloret, Holsted.

Fredningstilbud

Underte~nede ~Jæreborg kommunev. sognerådet
tilbyder herved som ejer af malr. nr. l!.

af ~J.reborg hy

'.i sogn,
at lacle nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anfen'l.

• o" o ~\re~l.et heskrives sålede~: ~arJl:~r1r.ll~pla48.n.•• 1; l t~)JriJI:~~~~ ... 4
anlæg, der 'bibehold •• og ved11geholcl •• :.. I II., . "l. ) I I•• o ,

"
J ..... l ,l. . II j

..... \.'"; "< ... l• ..,

'o

"

ol ol •• l
o "

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne HXfH~~'\l\ljQj'l1llMÆ~-a~.~DVJ""'iØI~t

~rt~p~:a:~lf~, ligesom der heller o ikke på arealerne må graves grus e1lel,'.anb~i~ges,
:transforTl1atorstatibner, ledningsmastefl o~ lign., skure, udsalgssteder, boder! vogJH~l t,iI,•
beboel~e, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.. o ,., ••

Jeg forbeholde<n'1ig dog ret til åt -.'. L ' • \ ":, '. " l • •• ~:j ( "

I ~' .;..',~ ... , ....
, I _ J l." , 'o •

l ,) lo l

l, ,j .". ' ,.!'; ...
" . -' I.~: . ~..

For f~cdJlingen kn;cver jeg ingen ·erstatning. ' l - ." ."". l • • ~/,,_

Jeg er indforstået m~'d, at l;vei)st~lellete fr~dnillgs-tilhlld tinglysesip'å min Jjen~lolll
la •

matr. nL... '" _,.. af
~jEr.borl by °l

dug Ildt'1l lIfl!{ifl for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foianstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

f~lll'~bo~1.Op. menighedsråd, hver for sig eller i forening.. , . ,. "

12/12 19

I. II

I • I,

. ; . . Idet fredningsnævn'et for Ribe amt modtager og godkender' torJnsJåend~ frednings-
tIlbud, bestemmes det, at tilbudet ~kallyses som servitut på matr •.nr. ~. .' I

af

O.ogn,

~~~x
i96:mii f$rwWi~et fredede areal ses indtegnet på

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

Tingl~snin~en .sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign"
hvorom henVIses tIl ejendommens blad i tingbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 19. IlUJ,z't. 19,1.
J .... I•• 11" ll~11.'''"i l. ol '

.. h'eu1niØE'lDlt, &O~_A•• l'o'~'fY"4'''I'''--i,~.fp...~~~t~~~J~,' .bell.'.i
1 ov.r.n ... temmel ••. 1IIA4 de at oi;S.~8 ~~~l,"~~,l'f;~~ 1~~~'~~I'Jl~Ji~~t19S~:
.'U:n.4. V11kb',I .•U.a •• -, 4tl" l~:J..:f.~..tI J&~~~iJ~'~~e~" ..,~. i
at kODuen tOJ'P.~ø.~4'1i: 1I~f;"~.",,t~~i ~.~F.~~,,;~~.l.e,ar it.'••• _l •• 1
ne 1 I 9 i lo ...Dl'. 140 at 7. aa3 1937 oa Da~r~~~·}j16Hlull"S. DJ~
Te:. eller v.d.,.1debeeU.encl. T.~' lleci··b~.'4e~.·k.n"~'.jJ~ijA'.y_0l

~ I

cJkl •• t1.r •• ~t~øamme ret t11kommer Ribe .. tarl". ~, I
Fl".6D1ni8n1lifte~for Ribt; ....~. 4.~ 1. ~ul 19S1.

J •• t I'1l J.
1I14t.l" 1 4a,'bo,en tor I'et.kret. Dr. 86. Ieb~'I'.ka'a.a«
a.T. 4.u. 4. ~~ 19S1. '
LJ.ll. Iflas'bol. '4. t35l'.bct". ~ 204 ., •• a' • a. ae. 603.
MJ"..s....lOAfølt' u.4tl'ø,li.n.e, L,arot,1kin' O"'.~.''....,.1.'.

, '. • ... , ll. jlj' II .,1 i I l I t'Jt.~I':S:'.' 'dl ,,:,l. j,"l,d! •• \"1
J,. -0-0-0- ~J:

.111 .\'1 II!

G"Dparten. r1lt1&bed bokn&~ea. (:., d';',1 ,~;,', \
cl

,
!
I3 JUN .1954 ; li. I

v4t J ,L~-.~(7)
FREDNINGSNÆVNET

FOR
"ISE AMT~RAADSKREDS

"



FREDNINGSNÆVNET>
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An~efderens navn 'og bopæf (korifor):~aatr.nr. 27~. ~jæreborg
by og Bogn.

Fredningsnævnet for ~/be amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

.;

Fred n ingsti Ibud

•
Undertegnede ):,aurideBielsen Krllebors

tilbyder herved som ejer af matl". 111'. 27!!:.

af Tjæreborg by

. •• sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malI'. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives sålede!t:
i ••• Ild l •• l •• t. l :!

.ll:n'braam. Teet' Øl Iy.beet· 0l rlo:*-dT'eltfiØl' ktrkiC'J'ltea"pl"ld

7u m. hentil hegnet mod Telt.
• \ .. l. " ,,' t ...

• l' t '. ri l; ..l • l , t ~ . I.l . J J li III I j.-i li I l l
t.•• , ••• ,

... ,' I i ;. I J • L 'I
.: t

I .1 l. J •• .I ·.J;.I.II

d ,llll

l I.,

Fredningen hår følgende om(a'ng:

Arealerne må ikke bebygges eller heplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringe"

'. .' ... • 4. I.. ~....

transformatorstationer, lednjngsmastt!r o. ··lign'1 skp.r~, u~salgs~teder, .bQde~•.•vogne til
•beboelse, hønsegårde: -fuøddinger eller a~det, som. kan 'virkt ..skæmm~nde'l ,. ;~.l,

Jeg forbeholder mig dog ret til at • l b .li f
. "III ge yggesrllD~e ra elllll' •• lv

"t,bebygge ar.al.~ um1d4elbørt Te4 veJen nordTe.t tor k1rkeøArden.
• ,; L

H, \ .
.\ '

! •

li'or fredningen kræver jeg ingen erstatning. ., ,

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 2711 , af

~J.rebors " by 0l sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleherettiget i henhold 'til" foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

: _ ~•.•• 4. ,.

7:~.1'1to.. ,den 7. 4eo\»l'. 19 ro
LaI.ll'lb II. K:N.sbore

t I r I J, ~

IJ. l J". I"

• d'\'''')lilt'Jl!IJllj'>I' •Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og go kender toranståenae frednmgs-

tilhUl!, h~.steml1les det, at tilbpdet skal lyses Som ,serv.itut på rnatf;Jlr, """'Hl LI'"

af

:fJer.bor. by sogn,
, '-.

hvilket mat r. nL i *Pi~~cJj~ækr.iSta
i~dgør et landbrug. Det fredede areal ses incltegnet på

vedlagte kort, af h vilket en genpart bedes henlagt på ak ten.

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

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
..J~,~~~~,/~~,~1,~,1 .l';jfll .!".I

""", "ti l'. 'I'" I " ,I Ii ,:11 .. ...,.1 I,IAI l:!l. :1I11"[t,';l11>

, la.J.r,~tl l' ~~,en 'ior "rltJt81i~I.d~1&-~),i86"'~:lgil :')!>lI'HI. ti,.) I I d, I

, Jijs"'o:.rc' Jl~b.ta4:!m ... ~1'4. t:4~ '&lftl '19fl11llll. ,r '-I'liWI)ld",111),t:t111'" '" ..j.;y.,- "u...MiJ 1_4" ~JN.~8 ~;,.. l",!;.~~,);*~,~",mr", .41.
, J , II • l.. • ',I •

6(,

...~l~:/~;O.:.~•... J l.· .......,.. ., l l. J ......• l"" I ." l.,l"

FREDNIN;O~NÆVNET "la 3 JU N"1954
RIBE AMT.5RAADSKRED51

" :: \ II. I(j ,j': III ',' [ ,J '/ .. i-l 11:J ~.jIliII b~d 'J" l

'II lLlli 'J ~.j"\'
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-



, I , , "II) ,; ,1/ '1\ I
" I

Anmelderens navn og bopæt '(k6nto'r)'(Matr.nr. 44J:, 'fjæreborg
by Og .0811. .Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede gartner .,Iohø. KluS
tilhyder herved som ejcr af rna/r. nr. 44,a

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

sogn,

, ,I ,

I II j. " i' , Jn "diii II, 1:1,,, l'lilllllc.")'[ 1I"jl11

ll. l

... ,~~: I:~ ~" , Ij,l 11 •• 111 J I/~II ' l

" , .. I . }~. I

" r

• !II I. I. l :oA Jr-!I.'L

f I " " i.1 ' l(jill 1

I' II J " l,' j J JII III (I J'. !1

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplante s med højtvoksencle træer, mIdlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ik~e på arealerne må graveS' grusi enerl'a'ri'bringe~

transf~r~lator.s~~tiC!ne~, ~J~dn!n,gsin'a~t~i o:t !ign.: 's~u~e, :~ds!l~gsste~e!~" .~l?f~~~!~gre til
beboelse, hønsegårde,,, M_r eller andet, som kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog re~ ti~,a'! ~Ptør. et par dr1Thu•• 1 tort •• t•

. '":..'

l! l·

, ,.~\ l :

hlatr.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

.Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pi min ejendom
n~~ d

:tJærebors by Ol sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleherettiget i henhold til"foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt o~
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

,lien ? 4eobr. 19 SO.
.. t ~:}J" ....',.

'" .t.:~.... ~;

iI. 1,\

• ... :' "

l,,. l

, . \ I~I J. • ' • !l j J, • l t.

I L" ,I•. "1111.1,,,( bf 'J'jIdet fredningsnævIfet for Rille amt modta!'\er og godkender toranstående trednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses SOm servitut på matr. nr. 44.1

af
• l

I
I
I
l
;
l

by ., sogn,

hvilket matr. nI'. i ialail.iÆ.i1.II ...........
i_lldgør et landbrug, Det fredede areal ses indtegnet på

vcdlagte kort, af h vilket en genpart bedes hcnlagt på akten,

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

Frcdningsnævnet for Ribe amt, den 1. ~unl 1951.
~ 'I I" JUli, .[tH iLd II j ~liulLJI I

,'".,::01,,1.:, ," I., l .11 ,d ~p~~'P.':1 ':d/d'd ,.IJi ;'II! ·,rll'JI. ),/.
, ~:D:41.ø~, .,4111~~.~ 'pr, ,.t~,.411 ~~I 86, 1l1(J<')~!1i ,')!JllIlb,h" ,'""a.bJerg Xæb.ta4a.y. 4. 4. ~~nl 1951. .
'Li.~ ,·ts~bOg·1Hl. 'l'J.'1aOJ'.',Ut, 'l~':'.'ll"'da'l-o""'~I".l"oIli

) I I, "I ,I;: l' lløJ*t"~J •• -:;J,.+....l (,;"b, ..,;, ILg'MlIu I :: ,\I

l, !:, ), ,L -tiiII l ,j,IUlhd (.,1 ~ II
l. " l , -Q-O.O- ' _'

FREDNINGSNÆVNET ••
FOR

RIBE AMTSRAADSKRECa
3 JUN 19S4'

;11'.11. '." t

1..

l,:: ,. l lli I .. I, l.
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Matr.nr. 46 •• ~J.rebor8
by og .osn.

An~elde~ens navn og bopæ' (kontor):
, t , ,Fredningsnævnet for Ribe, amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegncdc gartner Andrea. Bertr_
tilbyder herved som ejer af matr. nr.46,!

af by

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

'. , ' llil A,re~~~~bes~~i~es ,sål~d~~,: ~~~ Q'4~~e, ~.1.',~, ~ø1:,'~;I1øU~eD
linJe t, forllengelse I at' ct.et"nordl lte' lCi~k~4B~1*.~(I·)k')d .IJI"I" .

• 1

,J ,4 t III 1,1.11 •. II l I 1.1 .IILlll J , ...11. II

l • ! ~l '~ i II

," ,.
t,_ ." ~',' III. l • II (;. Il j

'I' II~ .' t .'. J ~!l Il l () I' l • II

Fredningen ha~ følgende omf~ng:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes mcd højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesotn ..,de; .~~el~er}~~~ 'på,.are~ler~e må, gr,ave8, grus .~I1"r~anIHiIIW~'

transformatorstationer"clrfi~i~aafhYi!':' skure, u~sa!gssteder, b~d.('~:l \ 'Ti" li;
beboelse, hønsegårde,J1a+ilb»'r eller' andet, som' Kari 'virke 'skæmin€nde. .. '

•. 'c. Jt:g forpeholder. mig ,pog J;et .til at ."b;rg-e. 'ti1'- .1\· 'tl."tiotel .....~~ OC
bibeholde ct.e 4riThu •• , d.. l s.·,roJ'veJen 118a.r pi ar.al.'_ "t,...............

J.... ',)0"" &t ...• .' <.t: l•.
, \

t ',I ~ 1

~ 11. I

1<'orfredningen kræver jeg ingen erstatning'. >I .... ' .:...Jh I

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 46.1 af

~J.rebor8 by 0l sogn

dog uden udgift for mig.

_ii
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Påtalcherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.~~~~~Of& ~~.... '. .. '

,d~1l ". 4.0H.

A. Bertr ....

41 '\ \. ~ l \ l..-

19 fO.

,I,

I :. l , I I l. '~l

l lIll! l I. !

. '. , , 'k·i. 'l ;/l.Å, ,dål,/a')~f' I'Idet· fredmngsnævll'Ct for RIbe amt modtager og god ellc er toranst en e re( nmgs-

tilhud, hcstcn~nJes (!et, ~t tilhud~t skal 'yses SC?~ll se~'Yitpt på n~at~:.!IC,: ,.1'141... t _I

af

J:J 111'eb O l's: hy o. sogn,

hvilket malr. nr. i forbindelse med matr. Ilr. ~

ibd. udgør et landbrutr. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagt" kort, af hvilket ell 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, drn 1. J"'Dt 19n.
',I" l.,." l ....I 11,..,,\ ... 11'1".'1

, •• 1 \,., lill,. ,,!Io~ .. t,.•., o,I,.jJlldl"J1II,iL'.I.1

IDU,r, l .... -.. .. 'tor' r.'uh4.1 ' 1'86' "'/ril! •• 1... ,1,;11 ••

, '. ';1. j t ,/ ,J.~. I .! ! IJ,H;.~.~" l Jd lijld'~It}l,.ldll l li

JliI'bJ.r "'-.'a4 a" "'''4 "# .........."I'eø····.......
: .~',I(d o, r .,' I ~ I ~i','I~ "'~ l.:,~, "\"""'.~.;~'''';o )hll;~I·J.-.JH;tl , ,l L

,II,

ti , I

.. ; ...l

jJ, .:'

!j l"

.'J. l ! ,:. l II '.'
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Terræn al
lJ.æ,..~borg EiY..
T;t?rpb("r_,-' 509Tl

.5kad.s Herred,
Rl'be Amt

Rigtig kopi at matrikelkortet.

D;rektoret.t lo. Metrtk.lv_nM ~/' :::.j~
~T·~

Mllforhold 1: ~ , , . ,ØII ..

••
II,.-.. H. <I. c....._ ......._ ••. A'.

UdfærdlKelaen pbyrfri
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•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

REG. NR. o J50Y.v?o

Esbjerg, den

Rolfsgade 94 . Postbox 60

6701 EsbJerg. Tlf. 05 13 66 77

Formanden

.;) ••• :1:. 4~/~Q
Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele. at nævnet dags dato

har tilskrevet ti ...·, 'J' " 'j. r.; ,...... - .... "'""'.:.:~~......... ' I,

I besvarelse af Deres andragende af

angående tilladelse for
'II'" • ""' ... '. ." '....... 1, .\\- \ .4

til opførelse af

på matr. nr.
", '\

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens §
-J'~

!.liS~~~.~,"1t1(ld fJ:lL '-'6n" :<.t.eu4/6 ... 1.951 ti'ln,j"VS:t.. hlr-ht't ...·" .[:'i,f"meddela:@l.ooo~ til det planlagte byggen på vIlkår, ~t opføreTsen Sker l åv~rensstemmerseriiea ae tteHr- 4'-'

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger. ('I.> ~'. r L !1lo"I~'!:~i.j,J:l.'\';\,::'111.''>. "'; IS 1..!i

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen

P. n.v.

~~tJ
l'etcr 'J:oft.agersekr.

4. kontor

slotsmarken 13 Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

2970 HØrsholm. J.nr. SN \ ~ \\ \ ~ -00 O,

Akt. nr. ~ 9>
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 

 

 
 
 

 
 
Dokken 1 
6700 Esbjerg 
Åbent 08.30-15.00 
Tlf.: 9968 8800 
 
E-mail: esbjerg@domstol.dk 
www.domstol.dk/esbjerg 
SE-nr. 50 03 28 17 
 
14. november 2017 
FN SJS 49/2017  

 
 
 
J.nr.: FN SJS 49/2017: Ansøgning fra Din Forsyning om tilladelse til at etablere en regnvands-
faskine ved Tjæreborg Kirke.  
 
Fredningsnævnet har den 14. juli 2017 modtaget en ansøgning fra projektchef Hans H. Sørensen, Rambøl, 
på vegne Din Forsyning om tilladelse til at etablere en regnvandsfaskine ved Tjæreborg Kirke. Det er den 
9. august 2017 oplyst at være på matrikel nr. 7 m, Tjæreborg By, Tjæreborg. 

 

 
 
Der er på ejendommen tinglyst en Exnerfredning den 19. marts 1951 svarende til det blåt skraverede på 
kortet, hvorefter der ikke må anbringes noget, der kan virke skæmmende.  
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Din Forsyning dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1, på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Af ansøgningen fremgår blandt andet:  
 

”Eksist. forhold  



2 
 

Arealet sydvest for Tjæreborg Kirke består i dag af en græseng med dyrehold. Arealet er skrånende mod 
syd til Toften Bæk.  
 
Fremtidige forhold  
Der etableres en faskine bestående af regnvandskassetter. Disse graves ned og vil ligge under terræn over-
fladen. Til drift og vedligeholdelse, samt som sikring med overbelastning etableres 2 brønde, en i hver 
ende af faskinen. Den en brønd vil have en kuppelrist og den anden brønd et dæksel. Begge med en dia-
meter på 60 cm.   
 
Etablering af faskinen vil ikke medføre synlige reguleringer i terrænets niveau. Kuppelristen vil kunne ses 
rage ca. 15 cm op over terrænniveau, mens dækslet etableres i niveau med terrænet.” 

 
Fredningen er lyst ved deklarationer af 19. marts 1951 og senere. Ifølge fredningen må arealerne ikke 
bebygges eller beplantes med højtvoksendende træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller 
ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, ledningsmaste og lignende, 
skure, salgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, der kan virke skæm-
mende.  
 
Fredningsnævnet har ved mail af 5. oktober 2017 til projektchef Hans H. Sørensen, Esbjerg Kom-
mune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, 
Danmarks Naturfredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, Dansk 
Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt, Friluftsrå-
det Esbjerg, Skads Provsti, Ribe Stift og Tjæreborg Sogns Menighedsråd v/formand Johannes Ja-
kobsen Sidelmann anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 19. 
oktober 2017. 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har i mail af 6. oktober 2017 blandt andet skrevet: 
 

”Der har tidligere været tale om, at udgrave til et bassin på det pågældende areal. 
Vi forstår det sådan, at man nu i stedet vil etablere en faskine, som nedgraves, og som 
vil ligge under det nuværende terræn. De synlige ændringer bliver begrænset til 2 
brønde. 
 
Vi har ingen bemærkninger hertil.” 

 
Ribe Stift har i mail af 9. oktober 2017 tilsluttet sig dette. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Fredningen har til formål at sikre indsigten til og udsigten fra Tjæreborg Kirke. 
 
Fredningsnævnet finder, at etableringen af en regnvandsfaskine ikke vil være i strid med fredningens 
formål.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til 
etableringen af regnvandsfaskinen på vilkår,  
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at arealet efterfølgende reetableres.  
 
Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet over 
afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklagenævnets 
Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
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 Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets 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 afgørel-
sen, 

• 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 Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et 
gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myn-
digheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr 
reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret 
er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
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Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af Planklagenæv-
net fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebeta-
les, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af 
sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  

 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 14. november 2017 

 
 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Projektchef Hans H. Sørensen hhes@ramboll.dk 
Tjæreborg Sogns Menighedsråd v/formand Johannes Jakobsen Sidelmann, tjb-sognehus@mail.dk 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk  
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Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; sofha@svana.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Sydvestjyske Museer, Ribe, museum@sydvestjyskemuseer.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk, dnesbjerg-sager@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening/Esbjerg, esbjerg@dn.dk, henrikpr@stofanet.dk, lwj-sjelborg@bbsyd.dk   
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, esbjerg@dof.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Esbjerg: sydvestjylland@friluftsraadet.dk  
Skads Provsti, skads.provsti@km.dk  
Ribe Stift, kmrib@km.dk 
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