
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt Ol!

Hunderup sogne menighedsråd, hver for sig eller i forening.
:\' I.;

\,1,,, '" HUJ;1derup , den 13. juni 19 ,l.
J. H. Hyldtoft. Thorvald Frahm. P. Rosendal.

Magnus Andersen. Aksel Hansen.

, .

,I;' L

Jo \J.I ., . , " .
Idet.fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkettder toranstående frednings-

tilbudt'bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4:2.
af,.Ii, " . ,l l.

Hunderup by og sogn,

1JnItm1llllm~xteb"'K~JfØIlC~U.
:ibUt~nlt~. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpa~t bedes henlagt på akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pan'tegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 20. oktober 1951.
Frednine;!'mæ1!net godkender herved" atl fredningstilbudet

tihg:r~Be's' i :overensstemmelse 'med 'de" af Ribe' Sti'ftamt med skri-
vels~lllaf '12/10 19,1 stillede 'vilkA.r~ eM.edes··at der ti1t'ejes ' .
..iride·:t°fr~dnfn8å~lE5oDlfang, at kommunenforbeholder sig ret til· Un-
der iagttagel'se l af bestemmelserne' i §:J9 i lov nr.' 140 af 7. ma3

wi937'~m'n~turfr$dning at opføre 'skolebygrlfnge~'p~lareal.tt samt
anlægge-uye veje eller udvide veje med bredere kerebane, for-
tove og cyklestier, samt at sammeret tilkommer Ribe amtsråd.

Fredningsnævnet .
for

Ribe amtsrådskreds, den 20. oktober 1951.
J a s t r u p.

'''.''JJ l Indført i dagbogen:lJ:tor,Retekte'Cis.nr'.1187.,,1,; .. " t

,,,,,lill/b "I'Nti:""Ri1:le'k~b'stad meddRibe' Herred, "den, 22., ,Okt•. ~95l.

" \I ,1f' Ly~t. Tingbig. Hunderu~l B~.}-:2.,/.A}>~. , .. 6),2-''''
ff'~-vI () t?MN'-~~~er~hi~'" ~

-0-0";'0-
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Anmelderens navn og bOp'~1 (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrddskreds,
dommerkontoret, Varde•

Fredningstilbud

Undertegnede Hunderup kommunes sogneråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 58

Hunderup by og
sogn,

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

Arealet beskrives således:

2Det syd for kirken belic;gende Grønne omrude , af areal 1784 m •

Fredningen har følgende omfang:

,
l.' A~ealerne må ikke bebygg~s eller beplantes med højtvoksende træer, midle'rtldlgt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne ti! beboelse, hønsegårde, møddinger, .
bilkirkegårde eller andet, som kan virke skæmmende.e

, I ! '.

sognerådet
for fredningen kræver jj(gc ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 5!! af

Hunderup by og sogn

e dog uden udgift for mig.

'. II'
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Hunderup by og sogn,

Påtaleberettige. i henhold til forarislående er fredningsnævnet for Ribe amt og

IIund\eJ;up sO~Il;s m~~ighedsråd, hver for sig eller i forening.
': ~. ,

Idet fredningsnævnet for I~ibe amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut nr. 5 s

af

fredningstilbud,

,!-...
imlkotxmatKJnOdcrommdeI6Rxned:;:Dlamcnr.x

iØtn~R~tel~ntUl(øg( Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitu'tter og lign., hvor·
om henvises til ejendommens bla~ i tingbogen. .. - ------ .

, .'
Fredningsnævnet for Ribe amt, den '7., ,o~ctobeJ? 19p9

• • ~. j

I")~L.n.v.ø
I~V~vt C\ q~ Yl-'QUl Buc h.

Indført l dagbogen for retten
i Ribe, d. ..9 O/G / .....C ,
Lyst tingbog ~ • 1$(.: -=:>...).. .
akt: JL;~c~;;~.
N':MY /"
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



•FREDNINGSNÆVNET
FORle RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

FlI8vadve) 3 . 8800 Varde

Telf. (05) 220399

REG.NR. J 7 ~ A
Varde, den '"); ') ,"-'~ ~~;&A,

f.. fl. l ,[,;C;. u_u'1'

() C .~:.Brev nr.

Formanden les
]. nr. 15/1984

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet Repræsentantskabet for Hunderup - sejstrup Idrætssal, vI hr. E1:me

HØj Nielsen, Kirketoften 15, 6740 Branming, således:

"I besvarelse af Deres andragende af 13. januar 1984

angående tilladelse fØXX

til opførelse af klubhus

på matr. nr.
kirkefredning for Hunderup kirke, tinglyst

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af ~ den 22. oktober 1951,

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

4 2 Hunderup by, Hunderup,

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

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

Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.e
e
e

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 ...

P. n. v.

E. b.

fredningsstYl'elStHl,
7~maliegade-i3,
L1256Københavr. K
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FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Skov- ~·g-IL'l~rr.tyreISHtb.HR. O l'l 3'.OI O
3 O JUI':I 1989

Esbjerg, den 2 9 Jti t{! 19P9
RolfsRade 94 . Poslbox 60

6701 E8bjerg . Tlf. 05 13 66 77

...~, ... /1Ø

Formanden

".~. 118/*.
Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet Brammingkommune, ~iek fonal m1Di, Set. bude alle 7,

"40 Bramming.lled••.

I besvarelse af Deres andragende af U/I - 1.a,

angående tilladelse for Bunclerup .kol~, Hu.ndel'U~,

UDdervian1nV8pav111OD
på matr. nr. . 4 b øUDderup

til opførelse af

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34

meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

se~dte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

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.

P. n. v.

GiMl
•• ter ~oftager

.ur.
Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm.



•FREDNINGSNÆVNET

L
Modt~get I

Skov-og Naturstyrelsel'"
Esbjerg, den - 5 MAJ 1995

• fORel
RIBE AMT

- Q '\A A : "gc;:Q l" •• ",: ........

Rolt<gade 94. PO'lbox 60

670 I E<bJerg . Tlf. 79136677

PHA/iø

Formanden

J.nr. 63/94

Per Henriksen, Kirkevej 20,sejstrup, Bram-

ming, har på vegne Hunderup - Sejstrup Idrætshal, Kjær-

gårdsvej 9 a, Hunderup, ansøgt teknisk forvaltning i

• Bramming kommune om en principgodkendelse af en planlagt

udvidelse af Hunderup - Sejstrup Idrætshal. Per Henriksen

har i ansøgningen til forvaltningen beskrevet projektet,

og har vedlagt ansøgningen skitser, der viser den på-

tænkte udvidelses placering på idrætshallens grund. Da

udvidelsen af idrætshallen skal foretages på arealer, der

er omfattet af den [xner - fredning, der er tinglyst på

ejendommen matr.nr. 4 b Hunderup by og sogn den 22. okto-

ber 1951, har teknisk forvaltning fremsendt ansøgningen

til videre behandling i Fredningsnævnet, der skal tage• stilling til, om der kan meddeles ansøgeren dispensation

til projektets gennemførelse.

Under behandlingen af sagen har Fredningsnævnet

den 3. marts 1995 foretaget besigtigelse og efterfølgende

indhentet en udtalelse fra menighedsrådet for Hunderup

sogn.

Ribe Amt, Natur- og Planafdelingen har afgivet

en skriftlig udtalelse i sagen den 3. marts 1995.

l nævnets besigtigelse den 3. marts 1995 del-

_ . tog Per
Mil.iøministertet
Skov- f_'\~~ Naturstyrelsen
J.nr.=:~ \ 2\\ /q - 002'1
Akt. nr, \

Henriksen, som repræsentant for Hunderup - Sejstrup
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FOR

RIBE AMT

2.

Esbjerg, den

Rolf~gade 94 . Postbox 60

6701 Esbjerg. Tlf. 79136677

Formanden

Idrætshal, Ingrid Jensen, Bramming, som repræsentant

for Danmarks Naturfredningsforening, ingeniør Reiner

Jensen, Bramming kommunes tekniske forvaltning, dom-

provst Jens lorkild Bak, Ribe, som repræsentant for

Ribe domprovsti og fuldmægtig Brandi Hansen som repræ-

sentant for stiftsøvrigheden.

l Fredningsnævnets forhandlingsprotokol er

følgende anført om drøftelserne under besigtigelsesfor-

retningen:

"Per Henriksen redegjorde for Hunderup - Sejstrup

Idrætshals andragende til Bramming,kmmmune. mm

tilladelse til at udvide hallen som vist på

det kortmateriale, der er fremlagt. Han op-

lyste, at det er planen at forlænge den eksi-

sterende hal mod syd med en tilbygning på 14,5

meter i længden og 28,7 meter i bredden. Som

følge af udvidelsen skal den eksisterende par-

keringsplads mellem skole~ og hellen nRdl.gges.

l den forbindelse påtænkes der etableret parke-

ringspladser i form af skråparkeringsanlæg vest

for hallen. lilbygningen, der skal anvendes til

badmintonbaner, skal opføres i samme materialer,

som den eksisterende hal, og vil få samme højde

i kippen, som hallen. Udvidelsen vil medføre, at

en del af det areal, der er omfattet af ~xner-

fredningen, bliver beb~gget, og som følge heraf
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•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMT
Rolf<gade 94 Po<tbo. 60

670 I E<bJerg . Tlf. 79136677

Formanden

3.

Esbjerg, den

skal fredningsnævnet meddele dispensation

til byggeriets gennemførelse.

På forespørgsel oplyste Per Henriksen, at

den eksisterende hal er 8 meter høj. Det er

planen, at indgangen til idrætshallen skal

flyttes til facaden mod Kjærgårdsvej, og at

der i forbindelse med anlæget af skråparke-

ringspladsen, der nødvendiggør, at den eksi-

sterende beplantning af træer og buske fjer-

nes, sker nyplantning i det omfang, beplant-

ningen ikke kan bevares.

fuldmægtig Brandi Hansen oplyste, at lxner - fred-

ningen i realiteten indebærer, at der overho-

vedet ikke må opføres noget som helst på de

arealer, der er omfattet af fredningen. De hid-

til meddelte dispensationer fra fredningen har

imidlertid haft en sådan karakter og en sådan

rækkevidde for det fredede areal, at Ribe Stifts-

øvrighed ikke vil modsætte sig, at nævnet meddeler

Hunderup - Sejstrup Idrætshal den ansøgte dispen-

sation. Det er imidlertid Stiftsøvrighedens op-

fatteIse, at det bør fremgå af fredningsnævnets

afgørelse, at den påtænkte udvidelse af hallen

ikke må have en højde, der overstiger den eksi-

sterende hal, og at der bør etableres en tæt be-

voksning, der mildner trykket mellem Kjærgårds-

vej og hallen.



•FREDNINGSNÆVNET
FORtit RIBE AMT

ROIl<gade 94 . Postbox 60

6701 EsbJerg. TIL 79136677

4.

Esbjerg, den

Formanden

Domprovst Jens Torkild Bak bemærkede, at prov-

stiudvalget ikke vil modsætte sig, at Fred-

ningsnævnet meddeler Hunderup - Sejstrup

Idrætshal den ansøgte dispensation, men det

er provstiudvalgets opfattelse, at der ved

tilbygningens færdiggørelse, bør foretages

plantning ud mod Kjærgårdsvej, så hallen ef-• ter udvidelsen ikke fremtræder for domine-

rende.

Ingrid Jensen oplyste, at lokalkomiteen har behand-

let sagen, og at komiteen ikke har indvendinger

mod projektets gennemførelse, men hun tilføjede,

at komiteen gerne ser, at Hunderup - Sejstrup

Idrætshal etablerer en eller anden form for

slørende beplantning, når byggeriet er afslut-

tete

• Per Henriksen bemærkde heroverfor, at hallens besty-

relse ikke har indvendinger mod at foretage gen-

plantning ud mod Kjærgårdsvej, når byggeriet til

sin tid er afsluttet, og vil selvfølgelig ikke

modsætte sig, at Fredningsnævnet knytter et vil-

kår herom til en eventuel dispensation til byg-

geriets gennemførelse."

l en udtalelse af 3. marts 1995 fra Ribe Amt

hedder det blandt andet, at .•••.•.•••• "Sagen ses ikke at

give amtet anledning til indvendinger forudsat,



5.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMT

Esbjerg, den

Rolf.gade 94 . Postbox 60

6701 E.bjerg. Tlf. 79136677

Formanden

at det kommende byggeri udformes under hensyn-

tagen til omgivelserne." ••..•.••..

Menighedsrådet har i en udtalelse af 21. marts

1995 oplyst, at rådet har behandlet sagen, og at rådet ikke

har indvendinger mod den påtænkte udvidelse af hallen.

l det fredningstilbud, der blev tinglyst den

22. oktober 1951 på det areal, hvor Hunderup - Sejstrup

Idrætshal påtænker at opføre tilbygningen til den eksi-

sterende idrætshal, hedder det blandt andet:

" Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med

højtvoksende træer, midlertidigt eller vedva-

rende, ligesom der heller ikke på arealerne må

graves grus eller anbringes tranformatorsta-

tioner, ledning$master o. lign., s~ure, udsalgs-

steder, boder, vogne til beboeise, hønsegårde,

møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

Man forbeholder sig dog ret til højtvoksende

træer i Lærerembedets have. Sognerådet forbe-

holder sig Ret til Skolebyggeri på det fredede

Areal".

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet har tidligere meddelt Hunderup -

Sejstrup Idrætshal dispensation fra det fred-

ningstilbud, der er tinglyst på det areal, hvor

den projekterede udvidelse af hallen påtænkes
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opført. Det eksisterende byggeri har tildels

medført, at indblikket til og udkikket fra

Hunderup Kirke - set fra nordvest - er gået

tabt. Den projekterede udvidelse af hallen

vil ikke i nævneværdig grad ændre tilstan-

den.

rredningsnævnet meddeler derfor i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50 Hunderup - Sej-

strup Idrætshal dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne, tinglyst den 22. oktober 1951

på ejendommen matr.nr. 4 b Hunderup by og

sogn, til at opføre den projekterede udvi-

delse på 372,6 m2 i tilknytning til den eksi-

sterende idrætshal samt til at ændre adgangs-

og parkeringsforholdene ved hallen på vilkår:

at byggeriet udføres i overensstemmelse

med det materiale, der er forelagt

nævnet, og

at Hunderup - Sejstrup Idrætshal plan-

ter et slørende bælte med buske og

træer mellem idrætshallen og Kjær-'

gårdsvej.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at

afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for Natur-

klagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 København ø., af an-
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drageren, R1be Amt, primærkommunen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale for-

eninger, som har væsentlig interesse i afgørelsen, jfr.

herved bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel

12.
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Fredningsnævnets afgørelse

i

sagen om udvidelse af

Hunderup - Sejstrup

Idrætshal.

J.nr. 27/95

Med en skrivelse af 9. november 1995 fra Bramming Kommune,
teknisk forvaltning, modtog fredningsnævnet en ansøgning fra
Hunderup - sejstrup Idrætsforening om dispensation til at ud-
vide Hunderup - Sejstrup Idrætshal med en 611 kvadratmeter
stor tilbygning. En del af den projekterede tilbygning til
hallen skal i følge tegningsmaterialet opføres på arealer, der

. ,

er omfattet af den Exner - fredning, der blev tinglyst .:~å
ejendommen matr. nr. 4 b Hunderup by, Hunderup, den 22. okto-
ber 1951, hvorfor opførelsen af tilbygningen kræver, at fred -
ningsnævnet meddeler idrætsforeningen dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 til projektets gennemførelse.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på sit møde den 22.
marts 1996 og har besluttet at meddele idrætsforeningen dis-
pensation til projektets gennemfoLeIse.
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sagens omstændigheder:

Hunderup kirkes omgivelser er fredet ved deklaration, ting-
lyst den 22. oktober 1951 på ejendommen matr. nr. 4 b Hunderup
by, Hunderup. I deklarationen er det fredede område afgrænset
således:

•
" Skolens jord og parkeringspladsen vest for kirken, incl .

have og legeplads, kommunens jord nord, nordøst for kirken,
mod nord ca. 40 m, mod øst i boldpladsens. bredde

Det hedder videre deklarationen:

" Ret til højtvoksende træer i lærerembedets have. Sognerå-
det forbeholder sig ret til skolebyggeri på det fredede
areal".

•
Ved en afgørelse, der blev truffet den 5. maj 1995, meddel-

te fredningsnævnet Hunderup - Sejstrup Idrætsforening dispen-
sation fra kirkeomgivelsesfredningen til at forlænge den eksi-
sterende hal mod syd med en tilbygning på 14,5 meter i længden
og 28,7 meter i bredden samt til at ændre adgangs - og parke-
ringsforholdene ved hallen, idet opførelsen af tilbygningen
indebar, at den eksisterende parkeringsplads mellem skolen og
hallen skulle nedlægges og erstattes af et såkaldt skråparke-
ringsanlæg vest for hallen.

Da Hunderup - Sej strup Idrætsforening vurderede, at den
projekterede tilbygning ikke var tilstrækkelig stor til at
kunne dække foreningens lokalebehov, reviderede idrætsforenin-
gen projektet. Ifølge det reviderede projekt skal der i stedet
opføres en ~11 kvadratmeter stor tilbygning n~q for den eksi-
sterende hal og klubhuset; der skal i forbindelse med projek-
tets gennemførelse lægges nyt tag på klubhuset. En del af til-
bygningen skal opføres på arealer, der er omfattet af kirkeom-
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giveisesfredningen, som er tinglyst på ejendommen matr. nr. 4
b Hunderup by, Hunderup.

I en skrivelse af 16. oktober 1995 til teknisk forvaltning
i Bramming kommune har idrætsforeningen blandt andet anført om
projektet:

...." Det påtænkes at udvidde hallen med 2 badmintonbaner samt
lokaler til diverse møde og klubaktiviteter, billard m.m .• Bygningen opføres som forlængelse af bestående bygning
og opføres i samme materialer.

Det er aftalt med ejeren af matrikkel nr. 4a. at der
ikke må isættes nogen form for døre eller vinduer ud mod
ejendommen på matrikkel nr 4a, og at der efter byggeriet
tilplantes et bælte på 5m ind mod matrikkel 4a. Omkostningerne

vedr. beplantningen afholdes af HSI, træerne udtages af ejeren
af 4a .

•
Det påtænkte byggeri er en tiltrængt udviddelse af HSI's

lokaler således at det bliver muligt at imødekomme sognets
ønsker og behov for aktiviteter "

Allerede i august 1995 fremsendte idrætsforeningen det re-
viderede projekt til udtalelse hos provstiudvalget og stifts-
øvrigheden.

Stiftsøvrigheden forelagde projeket for den kongelige byg-
ningsinspektør.

I en skrivelse af 10. oktober 1995 til stiftsøvrigheden har
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den kongelige bygningsinspektør udtalt:

" Hunderup Sejstrup Idrætsforening overvejer at foretage en
tilbygning af drætshallen mod nord, i stedet for den tidligere
planlagte og godkendte udbygning mod syd.

Efter påny at have set på forholdene på stedet, er det
min opfattelse, at en udbygning mod nord ikke på nogen måde
vil være til ulempe for kirken.

Jeg forstår det således, at der er tale om det område,
som på tegningen er mærket II.

Hvis der med tiden også bliver tale om en udbygning i om-
rådet som er mærket III, må en afskærmende beplantning øst for
idrætsanlæget anbefales "

I en skrivelse af 18. oktober 1995 til idrætsforeningen har
stiftsøvrigheden anført, at stiftsøvrigheden henholder sig til
det, den kongelige bygnings inspektør har anført.

Teknisk forvaltning, Bramming kommune, har i fremsendelses-
skrivelsen af 9. november 1995 anført blandt andet, at tek-
nisk udvalg på sit møde den 2. november 1995 har vedtaget at
anbefale idræsforeningens ansøgning overfor fredingsnævnet.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har i forbindelse med behandlingen af sagen
anmodet Ribe Amt, Natur - og planafdelingen om en udtalelse.
Amtet har i en skrivelse af 25. januar 1996 anført blandt an-
det:

" I foråret 1995 godkendte nævnet et projekt til udvidelse
af Hunderup - Sejstrup Idrætshal. Dengang drejede projektet
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sig om en udvidelse på ca. 373 kvadratmeter mod syd ( mod sko-
len ); men projektet ses nu fuldstændig ændret således at man
i stedet for placerer udvidelsen mod nord ( bort fra skolen og
kirken ). Samtidig øges udvidelsen til 611 kvadratmeter, og
der bygges ind på naboejendommen, som ikke er omfattet af Ex-
ner - fredningen omkring Hunderup Kirke.

•
Ud fra en samlet vurdering synes den nu valgte løsning på

udvidelsen bedre af flere grunde, også selvom taget på hallen
kommer op i nærheden af 8~ m, som er grænsen for, om naturbe-
skyttelseslovens § 19 kommer til anvendelse ( bestemmelserne
om 300 m - beskyttelseszonen omkring kirker ).

Sagen ses ikke at give amtet anledning til indvendinger,
men det kan anbefales, at nævnet nærmere drøfter forholdene
omkring materiale - og farvevalg, samt hvorledes afskærmende
beplantning tænkes etableret. Amtet kan således gå ind for, at
en fornøden dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50 gives "

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 22.
marts 1996.

I mødet deltog formanden for Hunderup - Sejstrup Idrætsfo-
rening, Per Henriksen, Sejstrup, Inger Bruun - Nielsen, som
repræsentant for Hunderup sogns menighedsråd og provstiudval-
get, samt ingeniør Peder Sloth, Bramming kommune.

I fredningsnævnets forhandlingsprotokol er følgende anført
om forhandlingerne under mødet:

.... " Per Henriksen oplyste, at idrætsforeningen ændrede det
oprindelige projekt, fordi idrætsforeningen vurderede, at der
indenfor idrætshallens område var behov for to indendørs bad-
mintonbaner samt lokaler til diverse møder og klubaktiviteter.
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Idrætsforeningen udarbejdede herefter et revideret projekt.
Ifølge dette projekt skal udvidelsen af hallen ske mod nord og
i forlængelse af de bestående bygninger. Da den projekterede
udvidelse af hallen blandt andet skal ske på arealer, der til-
hører ejeren af ejendommen matr. nr. 4 a Hunderup by, Hunde-
rup, har idrætsforeningen købt det nødvendige areal af ejeren
af denne ejendom, således at det er muligt at gennemføre pro-
jektet. Under projekteringsarbejdet har idrætsforeningen været
i forbindelse med provstiudvalget, der sammen med repræsentan-
ter for menighedsrådet har besigtiget arealerne, hvorpå den
påtænkte udvidelse af hallen skal foretages. Efter besigtigel-
sen har såvel provstiudvalget som menighedsrådet meddelt, at
de ikke har indvendinger mod det påtænkte byggeri.

Per Henriksen gennemgik herefter tegningsmaterialet ved-
rørende det ændrede projekt.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af idrætshallens
omgivelser og fik påvist, hvor den projekterede udvidelse af
idrætshallen skal foretages.

Under besigtigelsen oplyste Per Henriksen, at udvidelsen
af hallen skal ske mod nord og i forlængelse af den eksiste-
rende hals øst - og vestvæg. Der skal anvendes de samme mate-
rialer til byggeriet, som de materialer, der i sin tid blev
anvendt til hallen. Taget på den projekterede hal får en højde
på ca. 8,5 meter over terræn. Såvel beplantningen som jordvol-
den øst for hallen vil blive bibeholdt, således at hallen set
fra øst mod vest sløres mest mUligt.

Inger Bruun Nielsen bemærkede, at såvel provstiudvalget
som menighedsrådet vurderer, at det foreliggende projekt til
hallens udvidelse er en forbedring i forhold til det projekt,
som nævnet gav dispensation til ved skrivelsen af 5. maj 1995,
hvorfor det anbefales, at nævnet meddeler andrageren den an-
søgte dispensation, så det reviderede projekt kan gennemføres.
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Ingeniør Peder Sloth kunne til træde provstiudvalgets og
menighedsrådets indstilling til nævnet, idet kommunen ligele-
des vurderer, at det reviderede projekt harmonerer bedre med
intentionerne bag fredningen af Hunderup kirkes om-
giveiser ..... "

Fredningsnævnets afgørelse:

Ifølge det foreliggende tegningsmateriale og de oplysnin-
ger, der er meddelt nævnet, skal den projekterede udvidelse af
hallen udføres i de materialer og i de farver, der er anvendt
til det eksisterende halbyggeri, og foretages på den side af
den eksisterende hal, der vender bort fra Hunderup kirke. Ud-
videlsen af hallen og renoveringen af taget på klubhuset ænd-
rer ikke hverken udsynet fra eller indkigget mod kirken og be-
rører kun i begrænset omfang de arealer, der er undergivet
kirkeomgivelsesfredningen, som er tinglyst på ejendommen matr.
nr. 4 b Hunderup by, Hunderup. Henset hertil og i betragtning
af at den slørende beplantning og jordvolden øst for hallen
bibeholdes, finder fredningsnævnet, at det ansøgte ikke stri-
der mod de hensyn, der ligger bag fredningen af Hunderup kir-
kes omgivelser, hvorfor frednngsnævnet meddeler andrageren
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 til pro-
jektets gennemførelse på vilkår, at byggeriet udføres i over-
ensstemmelse med det tegningsmaterale, der er forelagt nævnet.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddel t de pågældende, indbr inges for naturklagenævnet , Ver-
mundsgade 38 b, 2300 København ø, af andrageren, Ribe Amtskom-
mune, Bramming kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Skov
- og naturstyrelsen, lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.
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Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sager
til naturklagenævnet.

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds,
Esbjerg, den 22. maj 1996.

--=::::::::::?.c2: '-Tage Hanse~n=-.------~r-

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København ø.
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J.nr. 18/97

Ved skrivelse af 22/5 - 1996 meddelte nævnet tilladelse til

en projekteret udvidelse af Hunderup - Sejstrup Idrætshal med en

611 m2 stor tilbygning. Tilladelsen blev givet som en dispensation

i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 fra den eksisterende kirke-

fredning ved Hunderup kirke.

Bramming kommune har den 15/5 - 97 fremsendt ansøgning og teg-

ningsmateriale vedrørende udvidelsen af projektet mod syd. Hele bygge-

riet, bortset fra selve hallen, får fladt tag i stedet for høj rejs-

ning. Materialernes farver bliver svarende til øvrige bygningsdele.

Den skærmende beplantning bliver uændret.

Efter at sagen har været til udtalelse i Ribe am~, Ribe Stifts-

øvrighed og Ribe domprovsti, meddeler nævnet den fornødne tilladelse

til ændringen af projektet, således som' dette er beskrevet i tegnings-

materialet..

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter~ at afgørelsen er

meddelt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Frede~iks-

borggade 15, 1360 KøbeRhavn K., ~f andrageren, Ribe Stiftsøvrighed,

Provstiudvalget, Hunderup Menighedsråd, Ribe Amt, Bramming kommune,

Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale for-

eninger og andre, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til Fredningsnævnet, der videresende r sagen

til Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klage fristens

udløb.
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Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation

ikke udnyttes, førend afgørelsen er færdigbehandlet af Naturklage-

nævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er ud-

nyttet inden 3 år.

Fredningsnævnet. for Ribe Amt

Esbjerg, den 21/10 - 1997

Tage Hka;-;:n:s;";e::n:;----.....-

formand

•

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København ø.



1 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   
                                                                                  18. juli.2022

  
                                            FN SJS 17/2022 

 
FN SJS 17/2022: Ansøgning fra Børnehaven Troldehulen om dispensation til opsætning af le-
geredskaber mv samt plantning af træer på ejendommen Kjærgårdsvej 9b, Hunderup, 6740 
Bramming, matr.nr. 4b, Hunderup, Hunderup, inden for Exnerfredningen af Hunderup Kirke 
 
Fredningsnævnet har den 14. marts 2022 modtaget en ansøgning fra Esbjerg Kommune på vegne 
Børnehaven Troldehulen om dispensation til opsætning af legeredskaber mv samt plantning af træer 
på ejendommen Kjærgårdsvej 9b, Hunderup, 6740 Bramming, matr.nr. 4b, Hunderup, Hunderup, in-
den for Exnerfredningen af Hunderup Kirke. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2022. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til Børnehaven Troldehulen til det ansøgte på 
nærmere anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 

 
Ejendommen ligger i et område, der er fredet ved en Exnerfredning, jf. deklaration af 20. oktober 
1951 og senere. Fredningen skal sikre indblikket til og udsigten fra Hunderup Kirke. 
 
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 transformator-
stationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, mød-
dinger eller andet, som kan virke skæmmende. Der er dog taget et forbehold for ret til højtvoksende 
træer i ”lærerembedets have”. 
 
På kortet nedenfor ses ejendommen markeret med blå cirkel. Det blåt skraverede viser fredningens 
udstrækning. Legeredskaberne mv. ønskes opsat lige til højre for den blå cirkel. 
 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Troldehulen ønsker at opsætte seks træer af typen ”kugleplatan”, 200 cm, med en stammeomkreds på 
6-8 cm. For så vidt angår legeredskaberne drejer det sig om: Karrusel, gyngestativ, vippe, sæt med 
bord og stole, legehus, balancebom, stubbe, legestativ - bænk – solsejl. 
 
Legeredskaberne og solsejlet, der ønskes opsat, fremgår af billedmaterialet, der ses nedenfor: 
 

 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 1. marts 2022 udtalt: 
 

”… 
Den aktuelle ejendom ligger umiddelbart vest for kirkegården, og er beliggende inden for 
kirkefredningen ved Hunderup Kirke.  
 
Der er i forvejen legeplads på arealet.  
 
Det er vanskeligt at vurdere om de nye redskaber vil medføre mere støj og forstyrrelse af 
roen på kirkegården end de eksisterende.  
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Umiddelbart ser vi ikke nogen grund til at anbefale en indsigelse, men må overlade det til 
lokal vurdering af menighedsrådet m.fl. 
…”  

Kirkegårdskonsulenten har den 21. marts 2022 udtalt: 
 

”… 
Lige vest for Hunderup Kirkegård findes børnehaven Troldhulen, hvis legeplads støder op 
til kirkediget. Der ønskes opstillet nye legeredskaber på legepladsen. Arealet er omfattet af 
en Exnerfredning, og i den anledning har Esbjerg Kommune anmodet om en udtalelse fra 
Ribe Stift, Den Kgl. Bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten.  
 
Jeg kan ikke se, at opstilling af de ønskede redskaber vil påvirke kirkens omgivelser i negativ 
retning, men vil ligesom Den kgl. Bygningsinspektør overlade det til Menighedsrådets vur-
dering. 
…” 

 
Kommunen har oplyst, at det ansøgte ikke er beliggende indenfor eller umiddelbart i nærheden af et 
Natura-2000-område, hvorfor dette område ikke vurderes at blive beskadiget eller påvirket. Den nær-
meste bilag IV-art er løgfrø og placeret ca. 1,7 km fra den ansøgte legeplads. Det vurderes, at det 
ansøgte ikke vil have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-habitatsdirektivets bilag IV.   
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 30. juni 2022, hvor nævnet tillige har 
foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Tham-
drup og det kommunalt udpegede medlem Søren Heide Lambertsen. Herudover deltog Ruth Lykke-
Nissen, Pernille Jensen og områdeleder Anette Kortegaard på vegne Esbjerg Kommune, leder af 
Troldehulen Christel Kallesøe og Werner Straadt på vegne Friluftsrådet. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Christel Kallesøe anviste placeringen af legepladsen og beskrev den ønskede placering af redskaber, 
solsejl og træer i overensstemmelse med ansøgningen. Træerne bliver højst 2 m høje. De legered-
skaber, der ønskes opsat, er ikke højere end de redskaber, der allerede er opsat på legepladsen og 
indeholder ikke elementer, der støjer, ud over den støj som naturligt kommer fra børnene.  
 
Repræsentanterne fra Esbjerg Kommune og Werner Straadt oplyste, at der ikke er indsigelser til det 
ansøgte.  
 
Hunderup Sogns Menighedsråd v/formand Jan Christensen har i mail af 27. juni 2022 oplyst, at me-
nighedsrådet ikke har indsigelser mod det ansøgte.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det er formålet med fredningen at sikre indblikket til og udsigten fra Hunderup Kirke. Efter besigti-
gelsen er det Fredningsnævnets vurdering, at de ønskede legeredskaber og træer ikke vil være i strid 
med fredningens formål, idet ændringerne ikke vil påvirke indsigten til eller udsigten fra kirken. Det 
vurderes endvidere, at opsætningen af legeredskaberne mv. ikke vil medføre øget støj. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor Børnehaven Troldehulen dispensation i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, til det ansøgte på vilkår, 
 
at redskaber, solsejl og træer opsættes og plantes i overensstemmelse med ansøgningen.  
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets 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.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets 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 
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• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder 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 ge-
nerelle 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. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet 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 Miljø- og fødevareklagenævnet, 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. Miljø- og fødevareklagenævnet 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 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 18. juli 2022 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til:  
 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk; rrn@esbjerg.dk; Pj53@esbjerg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk   
Museum Sønderjylland, planer@msj.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,   
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  
Hunderup Sogns Menighedsråd v/formand Jan Christensen: ljsc58@gmail.com 
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                                          6. december 2022  
                                            FN SJS 50/2022 

 
 
 
FN SJS 50/2022: Ansøgning fra Børnehaven Troldehulen om dispensation til opførelse af en 
tilbygning på 28 m2 samt et overdækket areal på 49 m2 på ejendommen Kjærgårdsvej 9B, 
Hunderup, 6740 Bramming, matr.nr. 4b Hunderup, Hunderup, inden for Exnerfredningen af 
Hunderup Kirke. 
 
Fredningsnævnet har den 15. august 2022 modtaget en ansøgning fra bygningskonstruktør Andreas 
B. Mikkelsen på vegne Troldehulen om dispensation til opførelse af en tilbygning på 28 m2 samt et 
overdækket areal på 49 m2 på ejendommen Kjærgårdsvej 9B, Hunderup, 6740 Bramming, matr.nr. 
4b Hunderup, Hunderup, inden for Exnerfredningen af Hunderup Kirke. 
 
Der manglede oplysninger i ansøgningen, hvilke Fredningsnævnet modtog den 1. november 2022 fra 
Esbjerg Kommune. Der blev i den forbindelse indsendt nye tegninger. 
 
Ejendommen ligger i et område, der er fredet ved en såkaldt Exnerfredning, jf. deklaration af 20. 
oktober 1951 og senere. Fredningen skal sikre indblikket til og udsigten fra Hunderup Kirke. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 24. november 2022, hvor ejendommen 
blev besigtiget. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til Troldehulen til det ansøgte på nærmere 
anførte vilkår. Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af ansøgningen fremgår, at tilbygningen på 28 m2 ønskes opført mellem to eksisterende bygninger. 
Tilbygningen ønskes udført med fladt tag og en facade af fibercement. Højden på den ønskede til-
bygningen er ifølge tegningsmaterialet angivet til 3,2 m. De eksisterende bygninger er ca. 4,2 m 
høje.  
 
På kortet nedenfor er den ønskede placering af tilbygningen og overdækningen skitseret. Hele om-
rådet er omfattet af fredningen. 
 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Ifølge fredningsdeklarationen 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, høn-
segårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. Der er dog taget et forbehold for ret til 
højtvoksende træer i ”lærerembedets have”. 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 4. oktober 2022 udtalt: 
 

”… 
Den ønskede tilbygning er en lille tilbygning mellem to eksisterende længer, samt et over-
dækket areal i forbindelse hermed. 
 
Kun en mindre del af taget til det overdækkede areal vil være synligt i forbindelse med 
Hunderup Kirke. 
 
Vi kan anbefale, at tilladelse gives. 
…” 

 
Kommunen har udtalt, at det ansøgte ikke er beliggende indenfor eller umiddelbart i nærheden af et 
Natura-2000-område, hvorfor Esbjerg Kommune vurderer, at dette område ikke vil blive beskadiget 
eller påvirket. Den nærmeste bilag IV-art er løgfrø og er placeret ca. 1,8 km fra den ansøgte bebyg-
gelse. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-ha-
bitatsdirektivets bilag IV. 
 
Esbjerg Kommunes byggeafdeling har i mail af 21. november 2022 oplyst, at de ikke har bemærk-
ninger til sagen.  
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 24. november 2022, hvor nævnet tillige 
har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Thamdrup og det 
kommunalt udpegede medlem Søren Heide Lambertsen. Desuden deltog bygningskonstruktør An-
dreas Mikkelsen, Annette Kortegaaard på vegne Esbjerg Kommune, leder af Troldehulen Christel 
Kallesøe, graver Lone Bruun, formand for Hunderup Sogns Menighedsråd Jan Christensen og Wer-
ner Straadt på vegne Friluftsrådet. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne. Formanden oplyste, at Esbjerg Kommune har tilbagekaldt ansøgningen om opsætning af et 
hegn (FN SJS 24/2022). 
 
Christel Kallesøe redegjorde for ansøgningen og anviste placeringen af tilbygningen og overdæk-
ningen. 
 
Andreas Mikkelsen oplyste, at overdækningen, jf. tegningsmaterialet vil gå 2,6 m ud fra den eksi-
sterende sokkel på de to eksisterende bygninger. Højden på overdækningen bliver 3,27 m.  
 
Werner Straadt og Jan Christensen oplyste, at de ikke har bemærkninger til ansøgningen. 
 
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. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det er formålet med fredningen at sikre indblikket til og udsigten fra Hunderup Kirke. Efter besigti-
gelsen er det Fredningsnævnets vurdering, at tilbygningen og overdækningen kun i meget begræn-
set omfang vil have indflydelse på indsigten og udsigten fra kirken. Det ansøgte findes derfor ikke 
at være i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet giver derfor dispensation til Børnehaven Troldehulen til det ansøgte på vilkår, 
 
at tilbygningen og overdækningen udføres i overensstemmelse med ansøgningen, som revideret ved 
Esbjerg Kommunes mail af 1. november 2022. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
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Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets 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.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets 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 Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder 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 ge-
nerelle 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. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
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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 Miljø- og fødevareklagenævnet, 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. Miljø- og fødevareklagenævnet 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 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 6. december 2022 

 

 
Denne afgørelse er sendt til:  
 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk; abm@olavkristensen.dk; pj53@esbjerg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.dk  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.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,   
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  
Hunderup Sogns Menighedsråd v/formand Jan Christensen: ljsc58@gmail.com 
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