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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

3,! Kristianshede, Akt: Skab lir

Bording sogn. (uajylJU. d' dommer""_lo •..,
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (I de ,,,ndenydske I."js-

delel bd. og bl. i tmg-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } b Io æ'Kreditors p,

Gade og hus nr.:
(hvor bidanl I'lndc::iJ

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

I'redDiDgsDævDet fol'
IUDgkøbtng amtsrådskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Inger Marie Jakobsen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3a

Bordi.naaf Kriat1anshede by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
En bræmmepå 50 m. vest, nord, syd og øst for Kristianshede

kirkegård, jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transrormatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at genoprette læbælte vest for min gård.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tin,.glyse!l,på min ejendom matr. nr.

3,! af Krist1anshede by .,ljOrCl:[ng sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Bording menighedsråd hver for sig.

Bording ,den 17 / 5 1951.

Inger Marie Jakobsen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal Iy\es som servitut på matr. nr. 3,!
af Kriatianshede by Bording sogn,'

n~zx!l1ltZXZXZXZ:lCIl:ØtZXZXZXZUXZXZXZXallZ, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 3,! ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 7; 619

H. Richter.
5;1.
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Indført 1 dagboSen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 22. juni 1951.
Lyst.Tingbog: Dd. Dording nr. B.
Akt. Skab. G. nr. 205.
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Herning, 31. maj 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-12-2021 
Ikast-Brande Kommune 
krbol@ikast-brande.dk 
 
 
 
Ansøgning om etablering af materialegård samt p-plads på Christianshedevej 5, 7441 Bording. – 
Lb. nr. 118 – Christianshede Kirke. 
 
Ikast-Brande Kommune har på vegne Christianshede Menighedsråd søgt om dispensation til at 
etablere en ny materialegård samt p-plads på matr. nr. 3p, Christianshede By, Bording, beliggende 
Christianshedevej 5, 7441 Bording. Dele af det ansøgte – en del af materialegården og p-pladserne – 
er omfattet af Exner fredningen. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at kirken har tilkøbt 15-17 meter af naboarealet, og at der ansøges etablering 
af en nye materialegård, der placeres mod nordvest bag en ny mandskabsbygning og er herved delvist 
skjult. Materialegården omkranses derudover af en hæk for at falde i ét med området. På den 
resterende del af det tilkøbte areal ønskes etableret parkeringspladser. 
 
Fredningen 
Der er tale om en sædvanlig Exner fredning. Det fremgår heraf, at der ikke må bebygges eller 
beplantes inden for fredningen eller opsættes skønhedsforstyrrende genstande. 
 
Natura 2000 
Ikast-Brande Kommune har i ansøgningen vurderet, at det nærmeste registrerede naturareal, som er 
beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, er en sø, der ligger ca. 25 meter syd for p-pladsen. 
Christianshedevej ligger imellem p-pladsen og søen. Det vurderes derfor, at byggeriet ikke vil påvirke 
søen. 
 
Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdenummer H49 – Sepstrup Sande, Vrads Sande, 
Velling Skov og Palsgård Skov, som ligger ca. 1,6 km syd for ejendommen. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer sammenfattende, at inddragelsen af det areal, der er omfattet af 
byggeriet i forbindelse med projektets gennemførelse, ikke vil påvirke bilag IV-arter væsentligt, at 
der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske ændringer i arealanvendelsen, som vil 
være væsentlige for bilag IV-arters trivsel, og at gennemførelsen af projektet samlet set ikke vil med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a samt ikke vil medføre 
ødelæggelse af livsstadier af de plantearter, som er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra b. 
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Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 26. maj 2021. 
 
Nævnet var mødt ved formand, Joy Winter, og det ministerielt udpegede medlem, Elisabeth Rose 
Moltke. Det kommunalt udpegede medlem, Martin Arvad, havde dagen forinden besigtiget projektet. 
 
Endvidere mødte: 
Kristine Bollerup, Ikast-Brande Kommune 
Anne Breinhild, Viborg Stift 
Knud Erik Bjerre, Ikast-Brande Provsti 
Erling Østergaard, Christianshede Menighedsråd 
Arkitekt Axel Fyhn 
Poul Jensen, Byggeudvalget 
Eigil Thorsted, graver 
Benny Pedersen, Friluftsrådet 
Kaj Kristiansen, Danmarks Naturfredningsforening 
 
Arkitekt Axel Fyhn redegjorde for projektet og oplyste, at den eksisterende bygning, der indeholder 
frokoststue og toilet samt kapel, skal rives ned. Materialegården befinder sig pt. på den anden side af 
Christianshedevej. Der skal opføres en mandskabsbygning, et maskinhus, en ny materialegård samt 
p-pladser. Kirken har tilkøbt et stykke landbrugsjord vest for kirken, hvor en del af materialegården 
og p-pladserne skal etableres. Bygningerne bliver placeret i den nordvestlige ende af kirken. 
Byggestilen fastholdes, og der laves to små bygninger lidt forskudt for hinanden, der ligger parallelt 
med kirken. Der anvendes røde mursten, og maskinhuset opføres i sort skifer, der spiller fint til de 
røde mursten. 
 
Det tilkøbte areal besigtigedes, og det blev oplyst, at hækken i den vestlige ende af kirkegården 
bevares, dog med en låge til passage fra parkeringspladsen. Der vil endvidere blive plantet en hæk 
langs marken. 
 
Viborg Stift og Ikast-Brande Provsti havde ingen bemærkninger. 
 
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening havde heller ikke bemærkninger. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
Fredningsnævnet har efter votering vedtaget at meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50 til etablering af en materielgård og en parkeringsplads, placeret således som ansøgt, idet 
materielgården og parkeringspladsen efter deres omfang og placering ikke vil skæmme indblikket og 
udsigten til og fra kirken.  
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på oplysningerne om, at det eksisterende bygning, der indeholder 
frokoststue, kapel og toilet rives ned, således at der samlet set etableres et bedre indblik til kirken. 
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Dispensationen meddeles på nedennævnte vilkår: 
 
Den eksisterende hæk fastholdes med en låge til passage fra parkeringspladsen. 
Der etableres en hæk langs marken ved parkeringspladsen.  
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, 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 

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 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 
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 
efterkommelse 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  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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