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Jla"r. lir. 21! 13røndum

bf 08 80811.

t., A:nmelderens havn og bop~.i ~~~n1~r):.t!

Fredningsnævnet {ar Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret; 'Ha/sted .• 't

'.

Fredningstilbud

Undertegnede gArdejer N1els Lnur1daen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 21!.

af :Brøndum by
OS sogn,

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

.. ; "f .A~lea~~~~~s~riv~s, ~åle~~s: en b~~ ~ l~" ~, ~ J~~~of'.m~~iY-p
veJe m1dt11~.. 'd • ' .I . I I, .' lilJ I.. , l, (.,"llIl:,))" HI .ill .•li'l

',',,.J {li

,J l I.
. ( ,J >1'1

r l .ht h..• ~
, I"

, I ~ / ~ , .. ....,~ ~..

d"': 11 l di

HI .lliilll j', -IIi /.1L,

"... "1,1 • Jri . I" ),,1tiJd l •.. llll;l ·;lgd!.J:),

,I, I I " ., I, •.• ,~dll'i:\(IHlIIT

\ l, II. 'JI. III ,;i'ljl:JJI HH:10'/ i

II l. j

"'1 • I' ••

Fredningen har r~lgende omfang:
Arealerne må ikke bebygg~s. ~l~er beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
tra~~io~matorst~tioner, ledni'ngsmaster O. li~n.,' skure,' udsalgsstedet',l boder, JV~gh~til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke..§Jt~~m..e~~{~~•.. +dL 'U.t

. ' Jeg forbeppl~~~ '~,ig ~og ret, til:ti: '1 t;!llræ~4.t.f"{~lIJ1.qD_U,-"'1 ••

~D4 \11 JIUl~~. nr. 23.1-Brøndua bf',OS BOP a" :plau'.1 *.ll~' .1'
, 114 '11 YeJeu.

it, ." , " ,
• J ,'" " , .; i 1\ ~ ....

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ' I. .1,l' l

Jeg er indforstået :m~Ct,'at o~enstå:ende fredningstilbud tinglyses pålmin ejendom
'matr. nr. 2l!. af :BrøDIuao.by sogn

,dog uden udgift for mig.
I:,
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet. for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

~'''''I';\'''''." , . '. .i h;:l".;l.L~ .'Id • l'; .J

,\ :. \I" \ .'.1 , den l". 1_
.,,~. ..,f.

111.1. Laur14....

19 Jl•

f'.'
... L""

·l .. \,::l'I.'·) ·.)L'Jll~!~J]')bllU

.1 ,:1 1., lA) Ill().~ (J')' 1',.1 ,)), , ,j l

.( ',J 'l)" l I <o

W.Uf,a 't, ,,..
III

i ltJli,. :.1IJ1 d l, •• 1

'" ., .. I'" \ r '. . 'J" r. ,l, ,kp. G'JVio!?')(1 J~lwnl\
D) 'ltIet 'fredningsrlævhei for Ril)e' amt mo'dtager og godkender foranst$.ende trednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mate-. nr .• Ui.t.lJ ll1',', ~:i.o.l'l
af

by .. sogn,

hvilket matr. nr. i forb~MiJlidli:ø

,xø ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal Ses 'indtegnet på
vedlagte kort. af hvilket en gegrt bedes henlagt på akten.

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

,};I"" ."
I

Fredningsnævnet for Ribe amt, den l' h,'4 19a a

~,,"~'~ ".,,~ H••I Cl')',qninh'q'j

Jlli!>;" :lL., .• " " :,," .,.1 L .II, ,,,11.111 ''l~·,I.Jd ';,~;./r hrtl :.lIre.t!Il')li(

")grli,t!I1J: /.11, "l.l;; ':>Ia'.' 1,1.1 "i',I"'J1" 1'•.:J ~~ 8'~I.J.~j.~"..i"j
IJDI~,j.I~" .>,~tJ ",.~:~ " " hl H.,.lIlIlI.,[ .1:JrWIJiiJ"nol/illli("r..r"JI

I'D 16' a~'ll"l.}! H" 10/• ..1 (iilI; ,,, •• I.lh ,';\fJil,j)lHII .:lhl~A;,entil! .~"hlj,i.:I

J r:< r,.., ,lDII'bOtJ*:f'JII'Ø4a.l.fi,l'lIO. Akft.'\l)tabl-f.1l~~'J""~~'l(i~ ~~!.
it l:~):l ito L(:.;1{ ~ L (lL ,Lr J d u.,ua IØJ~w ..(i..~ .0.tS • 'W" ... ".lØ~ !ti 'J.d

- ... - ...... • .oetev ltj ; 11

_I'
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• d .1 .l J.\. J .111" "hlj;jc'jl,. " l

I I 1 j l , 1.' ~t ~. l t,j l' l II! ' ••

Anmetderens navn og bopæi (ko.lliqr): .latr. Nr. 21.9, Brøndum

by og sogn. . t.
• t Fredningsnævnet fOf ~ibe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede rentier MagnU8SØrensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 21,2

af Brøndum by

., sogn,
" ..

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

• :'11. ~~~~~~.t,~eskriv~~ ~åle~~s: ,~~ ~,~ •. ~ ~~ 'J ~ 1~~~J.D8

JII14tl1D1.~q , . d.' I L .•.• 111 JI..l.1. <:J illll~l':')d .I.lId/il

l' II "I

f·, , . .11"\ i .11 .li/illl 1·I,Hi,.1
';.\., :-.:' -"-;:.x;.;X:SX.\·X~'i~

l I I , , • I; .\ ,ilHH; .', ji)~lj,lJ .l Ol
110. • ~ " • ~) •

L 'l j I:!H ~!:c .1 .li lIlljJIJI

,ti q." jl l ., l .. , J '\" l l " 11111,: (1"1-111 ir
I J "'. ",jdl~i'J iii .•-i'lWlfl H!1),W'I1I

• I

• t

.., I I

FrednIngen hat 'følgende omt~ng:

Arealerne må ikke, bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
. eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
tra~sfo~matorstationer, ledningsmaster .o. lign., skure, udsalgsst~d~~;! bod~r, Ø'~ghe :til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke.~k:~meDde,t!J., ',,; i ll&tJ

Jeg for~eholder .mig. ~o~ .r~~..ti~ .~~ bep~_."I.'2l'8.1"J~~~~.~~JOf,,~'.
r '" J.,.

. . I t· l . \ ....: -', .~', • \ "'.:

For fredningen kræver jeg ingen' erst'atning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredning~tilbu"d' 'ti~glyses på min ejendom
.. , "

matr. nr. 211 af ~.

~ q ~~

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.

j.... 'l . ~l~~ .'!~f •~l tf ..

,den ' 19 n.11 • l ·
\

,lI

~"'"'
, . I, L, J I.. ')inv:r,nO'Jb,fI '.h)d II,

, r 'I f • l '1' .' "b '1' :'.1 'l'i.1 '>l dJ.'" i"J\lb;lejd j~r&~.JA
."l' Idet frel:Iningsnævnet'fo~Ri e'amt 'riujdtager og godkender foranstående lrednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr, nr. Il.-e.w U,t J Å .. ;

af
by Ol sogn,

hvilket matr, nr. i forbindelse med matr, nr.

S.-ølZlIXØZXBØ1ØØ~~si& Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort. af hvilket en g~np~rt ees et1iagt 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
11' .J-..l~~~."f1";d 1I"})niJlb'J ,'1

, I , .1 , •• 1'1 ' J.. '''W.'.Ur t;riI .lfll~I~"Jl~

'L l "I ,ti.", 'p. rOr n'~ ..r~8~;·:"i.f":~iiitV~!.~:IJ1~r4f:~ ~,,4.'~~ 'dl..','. ) [,... r, t. " • l'. ,,1'01 ... 1 .[Jfl01L.I~""';(I/l'1I.'"II
a'D l" au... ' dl''''...:,I ... ,,1 l"; " , I, ,,;1 i/lilll ,'Jipngnmlll ,9..:1;0(/ ,('j , ,

. .JJ~:r.t.tl·)tii~,~ *~t:~uij~O!nAk\c,·s1tab b;~'....~If1:6~ll)t ~'Jl

bJrla. "t.

..- ...- - - .

l" ldld "'i
1.JJ,;i/l.".I" .

....-',
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REG. NR. A.r~#II?
r t,

... - .. - .....
t, J

. IIl, 'A'n~e"derens navn og ~~p~~ (ko!'~~~~;!t:

. " . - l Fredningsnævnet lor Ribe amtsrddskreds,
.!j dommerkontoret, IHols/ed:

f',·'

.. ,J l l

• ' • • , , o'. '. J .'" 1\1.'·VL"

Fredningstilbud

Undertegnede :Brømum t0raaJl11D8s1:1la
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2)!

af :Brøn4um by.

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

sogn,

Arealet beskrives således: ~·~'I~~a~""dl'l lI1111'1·I,:I;-}jlJil1b~ll1.,I.I

I JI l 'o.,) , • I I I, I l III, /... hh c.'Hlllfl'JJ<l',d ,LlJillt.
• :111. I l .. 1'./ ; l : , • I •• ,I

L••. '

"J',f

'" J I ,; , .1 , .. ,I. ,. .
lo

, 'II 111.1 ti! .I •• 1 • 'ld

,; "" ",111 1"I'Il,dlld j .Ill ,Hsrtl J,);,IIIIII
.\. '..... , : ' I \..~. d......t"'.:.;.!'~.;I'~\.J..ii;.~~.. ·~X~~~:~~~X.:.t~.l.

I • l ,', d!'l!r! l I ·\1';'1l111 lllji .
.h "'_"\'~.'J'. ".1 \.f.* ~.~~ , 'lo

L I l j \ ,Id·.d ",l"II\ ,II (1': I.; II" 1",111'111 '\I. ,\1011 ~''l!nllJ:) I

,1:11, I. I" 'l. , l .1.. 1).Ir .I'I<,'lill<:'(IWli'f

'., : .,:, dl , j, I I . l 1I"l!d(,II~I'1 Iii "nj'lfl~d mOlovJ!

Fredningen har Ifø1~~nde'bmf~r1g!
Arealerne må ikke beb.ygges,eller beplantes med højtvoksende træer, midiertidigt

eller vedvar.ende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transio~~\at~rst~ti~ner, l~d~i~gsm~~~~r.~:JliJi[;:,'skurk! udsålgsste'dei;l'bo~e1'~~dg~~J'til

.. . beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som ~an virke skt~Ølendt::3tfa •d-.{ .t~'.'
,,~orsaml111g_~rbep.O~d~. ~~~.r~~.tq ,N!..\14~4., :PII..'UJ.._~~~~

11111al4 tredD1DgIIJftM~ .;•• ~.81"64.' ..,~~.;.~a(llJ.~iBJ:itt3ft..r ~,

. . ,' .
. J.. , f'Gl'8I1iif1 •• ,hti.... · ·':-;.l..Iuh ",..,.';'.~>I,.I.H:J>:)

" .F.or fredningen Krævers lJTgelrl!l'!tltOlng..
, ron8ll111l1_tr indforstået med, at ovenstående fredningstilb~q: ti~glrses'på min ejendom

~... . 23l . ;'1.0 \fut.· l ,I f~, matr. nr. , ~J
. '. li' .10.:. /51

by

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

menighed~råd, hver for sig eller i forening.~_'l~ ..··· ;.""DI."J.a&tM11 fI/IItIf .. , ... t :: ,. ';..' T:," ~'1. .'j" .~...l-I;. '
c, d Jtø'rnl ..n ftr -irl~',...J 'v'l

l, " ... " ~.. ,en '.' ~~. 30. ferSI •

.
lørpn &lJD'1køn. _. P. Kristen.n. 11818L. Je_ ••

O.nl.4 lør""D. BaI'l14 søren••n
u . , . "'.. ,: ..,) _ •'l

~ '.1 i ... :.. t .~." .. l,.... ,j •• 'lo :1"" -JIII.HAlt 111 dJtj~ l

I. ' .. 1'l.1l10"i''JVI.,jJI:''".

11[1 '1'

'. • I Ol' •• ~

. J: I' l LI l ,II....• :.1'1 i);I,~·)(j hh.,) l /~

Idet fredmngsnævnet for Rib~ amt'rri6dtagei'og godkender foranstående frednings-
tilbu~, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 23&

af
,,'

by sogn,

hvilket matr. nr. i forbWiæ,wii~
XIQ'UUZXØZXZXrø: ø

i~~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~~·,l?~~"I li.)~"lilll.,.'l

"III .. ·". I '"" ol, l, lUi.IU».,·1 ),j AI I,J\' :JIII'.II.')IF.

~~~.i~.~P"tor. 1'8',864... ~'B'~iØ~_j•• tMII.~".1.11,
d J _,\ , .' )., .1 d' n.. " ... l J ,l/ ..l 1.1 ,', r~ j III d . .I.'/!1uJll.J(~ IOJJ tttJUlt".,L I'

4•• 16' ausua' ..l,n •. ',.' ...,,' .ri.", ,.ll .. ,.,,,lI/ll.\ftt ,.~li·ftl-l~lC:iltltl .~l'hlJILd

-', 'o ~. \J/llS.Hm."Sb'· r .....% S'2~lh\~~~i~'~"j.1 U.
X.1l'.t2.0D tor ._ .. bi..... tol'ft'1d~;1·jl1.i:u.v6'1'l !)61i'! .j~I.U

ott.

JUI.1r1ø •

. i:' )

.- - .... -

I

I !

."',. -
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.;'1 dU ,J( I .1 ,,,Ii l ~i
• i;.; [ .1J l. "Anmelde'rens navn og j~OP~~ (k~qto~);.a~.Nr. 261. :Brøndum

, l IBT 08 sosn. . .',
•

l ' Fredningsnævnet,lor Ribe amtsrådskreds,
• "' ••. ,l.dommerkontoret, Rolsted ..' ....1 ' .'

• ~ t ,_ "

Fredningstilbud

Undertegnede BrøDtua I08l1erl4
tilbyder herved s?m ejer af matr. nr, 26J.

~f BrøDlla by

" sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor ai'lført.

'1,. i" ~~e~l~t ~~~~~.ive~,~~I~~e~:'1...~~;~~, "j~~tl~'~"'irø~".
Dr. 1 tre T''''•. 1I14tl1Dl ••.. ,. Idu-, ., l, A J ,L IIIJ Ir •. hl; :<'H1IU1~16:Jd ,l.lldlll

I
I' ,·1

""
t I I I " t \ I .. ' I:'" ': f:. ':11

I. '1 1:,.1,,')(1 l' I ',iI )""," ..; ,I') ",,111"I 'L. ,l!ol ~.t~t.lb~),
, , '. I. ·,'d..11 ti l'. I, ,', • I ;n j'),I<: lI:J!:;!IIIJlG'{lgniT

" . ':.:11 I , l.: . I 1(.Ld li I IiI i'~I'IVWJfI HlOlOVJI

Fredningen ha; }~Ig~ncfe'omt~ng!
Arealerne må ikke bebygges.,eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller .:vedvarend~,ligesOJll der; heller ik~e på arealerne må ~ra~es grus eller ,anbringes
transformatorstati~ner, ledningsm~ste'r ~. lig~., sku~~; ud~~ig~st~~~t;'~Jd~t:""vogne til
beb6~ls~,hø~segårde, mødi:ling'e'reller anliet, som-kan virke"J~kieminende.uC~Cf~.hlllw

SOID8~I" _ f,?rbeholder_ d~~ ~~~(tii aq.~by_,a~l~'j.ftQt ~~~~Jte~
hBnd11q lIe4 t'NIII1DpDmle': .• , PI'O'h'1d.Ta1 ... ~.·.i ..Ki ~'1Q3l1ttl'O~ ..

'-. 'JI':· .•"l,:'.,i: ":.~:-,, .' ......t.. -,,,d':. '1.1." .ti; li/.l "t(~ '.;,:t,W(OdI'ktHl'1
. !.i ,j lJ '. . J i

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

JllWIII ...... ' ,I,... ..~~~.i~?~~~råd, hver for sig eller i forening.
" '\ '\ ,I \ l •• L ;', i !'llo:\ ~l)~ ,.f~",-,,~ .. ' \,~

,.\),\,.c\ .• ,\~, ..\.) -:11._... ' \ \;,den' "16' rU. , 19 n.
)' 1'" ,\ • '. \ IIJ) n"()'l• \ J ... l, ~ \ ,l 1,1, \ , " \ • .I\\' I..) • t.;f.. '\;

8t.la LøJme.G. Ohrl.'t."D. Kr. LaalHtn .

B.' B. ObrS.•• n.D. S. PeterseD. Fr. øft .
Jørpn nl'tlib,. •

. ! ...
~.... '

• II I • ,. I •. , I

':~;L';ldeHreahing!lil'æ~heh 'r:RLb:·11 'l, .·1 d'" .l.i ' ,I, .. : ;~~)'IiI)Id')d bIR:}'J!,
, , o I e amt mo tager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tIlbudet skal lyses som serv~tut på 'irlatr, hf;a..ttllv ,u'l'.l I. • '''Al

af
by .•1 sogn,

i~ziz~~1J&!tUg
. i~ •••• h•.,pet 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 l'
h h' 'l' ,lgn"vorom envlses ti ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den
l:~,~.l:~~~'~'~·llill./l:l),lf1inlJ~1 ,',i

I .... , I , J .Ll., Jaa~~ .. , l .'.JAi ,;(fJ :.lJll~rs!.ld\

,,:"J:l·.;"·.~~~~;. ~~~~:he~4" ., ~.ftM~tø.1NI" l,j' i

'lUIl, ... 1:Oft".'''l~,~'4•• tJ'N.__ "l~ll·['lUOI ';~I.~~,,,/
.... { • ~.' l j l \l .,.:pdLh~'Ild /J 'l~;::l" ..k.J1f.Ut t')~t I.Jd ...,j

-nlS.laft " 'JU11.',ltSl.)atll1bttt(JytlkAl',. )d1'.~.'JI_·I__ je!)'"·,'.,"'. . \ , \ ......~

-troc1ld.np- CllltUt"tlall1U-.a •• :;,•• lPeaNl , 31fMtJa.te.' III••• 1ll>JI1
,~..., ' . I., 4t,J •

toI'beM14er 811 "' '11 UDderlast's881se at ~."'1"" l , 9
So lOT mr. 1~ at 71' 1931 .. D.'U1'tJ:'e4D1D1., ~ .. .,. .. ". el-

Iii



\

IDlrm S. flr)J" ntllb'el. 111' •• 6• ...., .
a•• 16' aqut 1951.
1qøt '11.lIboI1 M. lbWDdWI X/.L28. Akt, ... »_. 640.

. ,

BD kalb, JØO.1kon. 1kr1ft1M1' ta..BiM "trMa' ,ti~
, ,

clg kcwi_ tonn.' _4 lQ1'_'1oa tor~ .......
Jlø~I'1••.- ......

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RISE AMTSRAADSKREDS
3 JUN 1954
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Jla1ir. Nr. n:» iJrøD4 ••
'by 08 sop. \ I

, .
Anmelderens navn og bo~~~ (k~~~~r~j,.'

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, 'Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede. ...d•. a_er Broder 1lØ0000laJ SeD
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 21»

af BrøndUII byO.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

, A~ea"~t beskrives således: ID b~. »' lit • tra __ ..,~ ••

ald '11111•• ( ,

, II

I •• )1:.,1 ,

, .. " .•• j,Jtn::....n "".
. '.. ,'j(nl ',lg"'l

", . " ",I- 1.lgiliT
, \ t ~I'q ~ lj I '·.r i IUf)CJ UH }u .l~

Fredningen har følgende omfang!

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
\

eller ,ve~varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eIler anbringes
transformatorstationer, ledni~gsmaster '0. lign., skure, udsalgssteder, 'bode~ ~6gne., til

beboelse, hø~segårde. møddin~er eller ~ndet, som kan virke ~ka:~f!le~d~~,. ~~ li!~~.J,
) jlljiwkwlffi aii*iCfi {>!;8\i~" . J' ,
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For fredningen kræ\Ter jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
, ' I \!tl\ . l, '.. '. ~,l ~ ..•

matr. nr. 21» . I, l af 'Il'l'llll
by , \ 1- -"',, : I'.t...l ":':'tn'IfI-0'

i, 3,

sogn

dog liden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig ,ell~r .i foren~ng. ,.,.
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tilbud. bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l1»elii1:!il Ll.,)

af
by .. sogn,
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f''redningsnæonet lor Ribe amtsrådskreds,
I 'domm~;k~ntoret,~fJOlsted:
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Fredningstilbud

t·

UndertegnedeiArdeJer BaDS Obr1at1aD Jensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 23!.

af Brøndum by
0l sogn,

at lade nedennæynte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.
',>
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Fredningen nar' føtgende omfa~g!: ,.:. ,I l JJ:' I ;, •• ,llljlit'~'d

Arealerne må ikke beby,gges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
tra~sfor~ator~ta~ioner,' iedningsniJ~ter'~: 'ligh.; skure, ~udsålg8steC:le'r;.;bddef,Ndlffictdil
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke sk~D\m~nde"1 i' "1''1'
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning:'
Jeg er. indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom, ' '

tnatr. nr. 231. ,'; 1Il>· ._ l.,: ':"""':1;1"1 afBrøDl•
by " Il l. "i/ O. sogn
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dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
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tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ijl.L .l.J j ol ' o, lo' • ,,'
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hvilket matr. nr. i ............ SW'Ø

ibljafdgør 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
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'.. Ii. I , l. ..j l'~. \ . IMatr. nr. 21n Brøndum,

Brøndum sogn.
l l , •. ~nmetderens naVn og 'bdpæt (kont~r): ",,

. . Fredningsnævnet fp'~. R!be amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

_ . , .."i i.: :1 ....• , .,
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Fredningstilbud

Undertegnede :BrøDdUll-Vester Bebel 1l81l1sb84.l'l4
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 211l

af BrøDdUII by

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

;, .11' JAre~let beskrives således: .D b~. ~ ~~~., ~ ~~i,~.
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Fredningen har følg~nde o~fang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midiertidigt

eller, vedvarende,. ligesom der heller l ikke på arealerne m~ ~rave~, ~r~~ ~P~,~anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne- til
beboelse, h~risegårde •.møddinger. eller andet, som kån virke skæinmebd~.1I <.. J 1.;,1 fy

DoS a' 4en DUVIlren4e beplan'Dilll b11M1ho148••

. '.. '

.4. ,l l

dog uden udgift for..... D1shel.l"ll4.' •.



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
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I'u! "."'U., ....... "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 20' oktOber 19S3.
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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 
 
13. oktober 2017 
J.nr. FN SJS 50/2017 

 
 
Vedr.: j.nr. FN SJS 50/2017: Ansøgning fra Bryndum Forsamlingshus om tilladelse til at æn-
dre en del af taget m.v. på ejendommen, Bryndumvej 113, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 23d 
Bryndum By, Bryndum.  
 
Fredningsnævnet har den 30. juli 2017 fra Laus Bendix Jensen på vegne af bestyrelsen for Bryndum 
Forsamlingshus modtaget ansøgning om tilladelse til ændring af en del af taget m.v. på ejendom-
men, Bryndumvej 113, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 23d Bryndum By, Bryndum. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at bestyrelsen ønsker at ændre tagudformningen, således at et halvtag 
for enden af køkkenet får samme udformning som det øvrige tag. Taget ønskes udført i samme stil 
som det bestående tag, der er udført i røde teglsten. Derudover ønsker bestyrelsen at flytte forsiden 
af det gamle skur, så det kommer til at flugte den eksisterende del af forsamlingshuset. Frednings-
nævnet forstår ansøgningen om flytningen af forsiden af skuret således, at skuret ønskes udvidet i 
østlig retning mod parkeringspladsen, så det på den østlige side flugter den eksisterende ejendom. 
 
Der er på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration af 11. juli 1951, der skal sikre den frie be-
liggenhed af kirken, hvorfor der ikke må bebygges. Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensa-
tion, hvis ansøgningen skal imødekommes. 

 
Fredningsnævnet har behandlet sagen den 29. september 2017, hvor nævnet tillige foretog besigti-
gelse. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at give Bryndum Forsamlingshus en betinget tilladelse til det ansøgte 
på vilkår som beskrevet under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
Af fredningsdeklarationen af 11. juli 1951 fremgår blandt andet Ifølge deklarationen må arealerne 
ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der 
heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, ledningsmaster o. 
lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet som kan 
virke skæmmende. Forsamlingshuset har ifølge deklarationen forbeholdt sig ret til at udvide og til-
bygge efter forhandling med fredningsnævnet og menighedsrådet.  
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På kortet herunder er placeringen af forsamlingshuset angivet med rødt. Det blåt skraverede område 
viser fredningens udstrækning. Det er den nordligste del af forsamlingshuset, der ønskes ændret  
 

 
 
Det fremgår af ansøgningen:  
 

”… 
Bryndum forsamlingshus er samlingspunkt for lokal området, den ligger i umiddelbart nærheden af kir-
ken. Den bruges tit i forbindelse med kirkelig handlinger, der er i gennemsnit et arrangement hvert 3 
dag. 
 
Det betyder at der er meget pres på køkkenet og de tilhørende lager faciliteter, lager faciliteterne er i et 
gammel halvtag ved enden af køkkenet… 
 
Bestyrelsen har ønske om at ændre dette gamle halvtag, så det kommer op i højde med den eksisterende 
del af forsamlingshuset, samt at flytte forsiden af det gamle skur ud i linje med den eksisterende del af 
forsamlingshuset. 
 
Det er planen at det hele skal udføres i samme stil som det bestående, med hvid væg og røde tagsten, så 
hele forsamlingshuset vil fremstå harmonisk op mod kirken. 
 
I forbindelse med vores opstart på dette projekt er vi blevet opmærksom på, at det gamle halvtag ligger 
inden for Exner-fredning sone. 
 
Inden vi går videre med planlægningen af projektet, vil vi gerne have et forhånds tilsagn, om det er mu-
lig at få dispensation for Exner- fredningen. 
 
Vi er af den opfattelse at det vil forskønne forsamlingshuset…”  

 
Det hedder i en udtalelse af 19. september 2017 fra Kgl. Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nybye:  
 
 ”… 

en sag vedr. en mindre ombygning af og tilbygning til køkkenafdelingen ved Bryndum Forsamlingshus.  
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Forsamlingshuset ligger umiddelbart vest for Bryndum kirke.  
 
Der foreligger ingen tegninger, men vi må forstå det således, at man i princippet ønsker at fjerne det 
”skur”, der nu er placeret ved forsamlingshusets nordlige ene, og erstatte det med en bygning, der har 

samme højde og tagform, som forsamlingshusets nordlige fløj. 
 Tilbygningen udføres i materialer og farver som den eksisterende bygning.  
 
 Set fra kirken vil tilføjelsen virke som en forlængelse af forsamlingshuet.  
 Set fra Bryndumvej vil bygningen begrænse indsynet til kirken på en lille strækning.  

 
Det er vor opfattelse, at om end indsynet til kirken bliver en smule forringet, vil dette opvejes af, at for-
samlingshuset får en mere harmonisk form, og vi kan anbefale, at der gives dispensation.” 

 
Museumsinspektør, Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer, har i mail af 18. september 2017 skre-
vet: 

”Såfremt ændringen af bygningen sker i samarbejde med Esbjerg Kommunes arkitekter, med tilladelse 
fra Esbjerg Kommune og Slots- og kulturstyrelsen, så kan en ændring af bygningen med ens taghæld-
ning og tagsten mv. bidrage til et arkitektonisk løft af bygningen.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 29. september 2017, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede medlem 
Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Henrik Andersen. Endvidere deltog forman-
den for Bryndum Forsamlingshus, Laust Bendix Jensen tilligemed bestyrelsesmedlemmerne Margit 
Vad og Niels Erik Raskgaard, samt stiftsfuldmægtig Kirstine Frank Jensen på vegne Ribe Stift, 
Poul Larsen på vegne Bryndum Kirkes menighedsråd og Peter Norddal Jensen på vegne Esbjerg 
Kommune. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestem-
melserne.  
 
Laust Bendix Jensen redegjorde for ansøgningen. Han oplyste, at forsamlingshuset er opført om-
kring 1880. Forsamlingshuset fik for 2 år siden opført nye toiletter uden for det fredede område. Der 
er skaffet midler til den indvendige renovering, og man er i gang hermed. Man ønsker nu at udvide 
det såkaldte skur for enden af køkkenet med ca. 14-15 m2. Halvtaget på denne del af bygningen 
ønskes ændret, så det får samme udformning og samme stil som det bestående tag, der er udført i 
røde teglsten. Derudover ønsker bestyrelsen at flytte forsiden af det gamle skur, så det kommer til at 
flugte den eksisterende del af forsamlingshuset. Der er ikke midler til det ansøgte endnu, og der 
foreligger ikke pt. tegninger på projektet. 
 
Stiftsfuldmægtig Kirstine Frank Jensen oplyste, at Ribe Stift kan tilslutte sig Den Kongelige Byg-
ningsinspektørs bemærkninger, og at stiftet således ikke har noget at indvende mod projektet.  
 
Poul Larsen oplyste, at menighedsrådet ikke har bemærkninger til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Praksis med hensyn til at meddele dispensation til kirkeomgivelsesfredninger er restriktiv, især hvis 
det drejer sig om nye bygninger og det ikke er kirken selv, der er ansøger. 
 
Fredningsnævnet har vurderet indsigten til og udsigten fra kirken. Ændringen af taget findes ikke at 
påvirke indsigten til eller udsigten fra kirken nævneværdigt. Der findes dog at være behov for en 
mere detaljeret beskrivelse af projektet samt byggetegning. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor, at der kan gives dispensation til udvidelsen af bygningen og æn-
dringen af tagudformningen som ansøgt på vilkår,  
 
at taget på den nordlige del af forsamlingshuset udføres med samme taghældning og med samme 
type tagsten som den øvrige del af huset, 
 
at facaden på udvidelsen skal udføres på samme måde som facaden på den øvrige del af huset, 
 
at skuret til gasflasker placeres nord for bygningen i materialegården, og 
 
at Fredningsnævnet får forelagt det endelige projekt til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. 
 
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.naevneneshus.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, 
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• 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. 
 
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.naevneneshus.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.  
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Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 13. oktober 2017 

 

                     
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Laust Bendix Jensen, lbj@hojlundagro.dk 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk  
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 
Bryndum og Vester Nebel kirkers menighedsråd v/formand Marianne Schmidt, Astrupvej 46, 6715 
Esbjerg N. 
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mailto:lwj-sjelborg@bbsyd.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:esbjerg@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:skads.provsti@km.dk
mailto:kmrib@km.dk
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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 
 
24. maj 2018 
Fredningssag FN SJS 50/2017 

 
Vedr.: j.nr. FN SJS 50/2017: Ansøgning fra Bryndum Forsamlingshus om tilladelse til at æn-
dre en del af taget m.v. på ejendommen, Bryndumvej 113, 6715 Esbjerg N, matr.nr. 23d 
Bryndum By, Bryndum.  
 
Fredningsnævnet traf den 13. oktober 2017 følgende afgørelse i sagen:  
 

” Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele di-
spensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet 
med fredningen.  
 
Praksis med hensyn til at meddele dispensation til kirkeomgivelsesfredninger er restrik-
tiv, især hvis det drejer sig om nye bygninger og det ikke er kirken selv, der er ansøger. 
 
Fredningsnævnet har vurderet indsigten til og udsigten fra kirken. Ændringen af taget 
findes ikke at påvirke indsigten til eller udsigten fra kirken nævneværdigt. Der findes 
dog at være behov for en mere detaljeret beskrivelse af projektet samt byggetegning. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor, at der kan gives dispensation til udvidelsen af byg-
ningen og ændringen af tagudformningen som ansøgt på vilkår,  
 
at taget på den nordlige del af forsamlingshuset udføres med samme taghældning og 
med samme type tagsten som den øvrige del af huset, 
 
at facaden på udvidelsen skal udføres på samme måde som facaden på den øvrige del af 
huset, 
 
at skuret til gasflasker placeres nord for bygningen i materialegården, og 
 
at Fredningsnævnet får forelagt det endelige projekt til godkendelse inden arbejdet på-
begyndes.” 

 
Laust Bendix Jensen har i mail af 26. april 2018 til Fredningsnævnet videresendt endeligt projekt 
med tegninger. 
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Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. 
 
Fredningsnævnet finder, at det nu foreliggende projekt ikke strider mod fredningens formål og giver 
derfor en endelig dispensation på vilkår, 
 
at ændringerne foretages i overensstemmelse med det endelige projekt og i øvrigt under overhol-
delse af de vilkår der er fastsat i afgørelsen for så vidt angår: 
 

at taget på den nordlige del af forsamlingshuset udføres med samme taghældning og 
med samme type tagsten som den øvrige del af huset, 
 
at facaden på udvidelsen skal udføres på samme måde som facaden på den øvrige del af 
huset, 
 
at skuret til gasflasker placeres nord for bygningen i materialegården. 

 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Plan-
klagenævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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 ge-
byr/bestilt faktura i Klageportalen. 
 
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, 
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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 for-
mål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen be-
rører 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, organisati-
oner og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagel-
se af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmi-
nisteriet 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. 
 
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 inden-
for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af 
fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.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 ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgø-
relsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, til-
bagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil geby-
ret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at 
gebyret ikke tilbagebetales, 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 kla-
gefristen 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. 
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Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lov-
givning, skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladel-
ser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 24. maj 2018 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Laust Bendix Jensen, lbj@hojlundagro.dk 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk  
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 
Bryndum og Vester Nebel kirkers menighedsråd v/formand Marianne Schmidt, Astrupvej 46, 6715 
Esbjerg N. 
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