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REG. NR. /77/ ~ 51, ~JIJ?.

/

Bejsnap kirke.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):Matr.nr. lo, Bejanap.
gaa1"4 m.m.-og 1J1I Asel'-'
ønag, Ølgod BOfDe Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds.

dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Si~"Vald Bg
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

1,2, liejønapgaard a.m. og l,!!.t AaerllDap

by

01gecl .... sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: En bræmøul veø~, nør4ve.t OS JloZ'4 feZ'

klrkelår4en på 2, m.8 bredde.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må 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, hønsegå~de. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. -'

~~'ÅOPllQ:d»t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 1s.. B3eanaplaar4 Ja... og 1l af Aa.Z'anap
by 01&04 sogn

dog uden udgift for mig.



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

, den 19 ",.29. novbr. Sl.

ti1gval4 1l:a.

l _

Idet fredningsnævnet for Ribe am't modtager og godkender loranstAende frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som s~rvitut på matr. nr. l,sb'h~_»
CllØ4 m.a. og Ib; A.erllDap

Dy sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 3', Ic. GJ'1DcI.,.a ....
ii* udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. r
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den s. d.o••'~ 19S~~
J a a t J' " p.

Jad~ar' So 1I&&1»ogeutor aeteltZ'eaa Ir. as. 1'u'. J[~b.'.1 o. 1.u1-
~1lrle411ttlOJl•• t' ø.ter .S V.etel' .QT.•. ~ ten ~. Ilee. 19S1.
Llat• ~1n6boC.'Bt. Ølg04 1. lil. ~,. Skab ... ~~ "a." ,

-0-0-0-

Genpart •• r1&t1ped beknt" •••

FREDNINc;~NÆVNET I. 3 JUN 1954',
RIBE AMTSRAADSKREOS
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REG. NR.

Fredningsnævnets afgørelse
i

sagen om opførelse af
en tilbygning til kapellet

ved Bejsnap Kirke.

( J. nr. 27/1997 )

Med en skrivelse af 11. august 1997 fra Ribe Amt, Natur - og
planafdelingen modtog fredningsnævnet en ansøgning fra Bej snap
menighedsråd om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50 fra den Exner - fredning, der er tinglyst på arealerne nord,
nordvest og vest for Bejsnap Kirke, til at opføre en tilbygning -
velfærdsbygning - til det eksisterende kapel vest for kirken.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Bejsnap menighedsråd den
ansøgte dispensation til byggeriets gennemførelse.

Sagens omstændigheder:

Den 6. december 1951 blev der tinglyst en deklaration om kirkeom-
givelsesfredning på ejendommene matr. nr. 1 E Bejsnap gård m.m.
og matr. nr. 1 ~ Agersnap by, Ølgod. I fredningsdeklarationen er
de fredede arealer beskrevet som en bræmme på 25 meter nord,
nordvest og vest for Bejsnap kirke. Fredningen af arealerne er en
sædvanlig kirkeomgivelsesfredning , som har til formål at sikre
udsigten til og fra kirken.

I 1996 anmodede Bejsnap Menighedsråd arkitekt Skovbo, Ølgod, om
at udarbejde tegninger til en tilbygning til det eksisterende ka-
pel på Bejsnap Kirkegård. Tilbygningen skulle rumme redskabsrum
og graverfaciliteter.

Arkitekt Skovbo udarbejdede herefter tegningsmaterialet til til-
bygningen.

Tegningsmaterialet bl~v. ~ e.ftteråret1996 forelagt Ribe Stiftsøv-
Mi!i.,i- og Encr\,';lIUlnlSt.HIC

Skov·· o;; Naturstyrelsen B"
J,nr,SN1996- " -01//~'- r.",,<-,r./ \.

Ak.t. nr./0



righed til godkendelse. Stiftsøvrigheden forelagde projektet for
den kongelige bygnings inspektør Niels Vium, Århus.

I en skrivelse af 17. december 1996 til stiftsøvrigheden har den
kongelige bygnings inspektør blandt andet udtalt:

"
Det fremsendte forslag til opførelse af graverfaciliteter ved
Bejsnap kirke kan anbefales godkendt med følgende bemærknin-
ger:

• For at sammenbygningen skal lykkes fuldt ud, er det af stor
betydning, at de anvendte materialer og detaljer følger de ek-
sisterende i kapellet. Det gælder med hensyn til valg af faca-
detegl og tagsten, fuger og skiftegang m.v "

I en skrivelse af 7. januar 1997 til stiftsøvrigheden har Natio-
nalmuseet indstillet, at forslaget til tilbygningen godkendes.

I en skrivelse af 14. januar 1997 meddelte Ribe Stiftsøvrighed
Varde provsti og Bejsnap menighedsråd, at stiftet godkendte,

" at nedennævnte arbejde bringes til udførelse .

•
Vilkår for godkendelsen: At arbejdet for så vidt angår opfø-
relsen af graverfaciliteter udføres som ansøgt således, at ma-
terialer og detaljer vedrørende valg af facadetegl og tagsten,
fuger skiftegang m.v. følger de eksisterende i
kapellet "

Arkitekt Skovbo ændrede herefter projektet i overensstemmelse med
den kongelige bygningsinspektørs og stiftsøvrighedens anvisnin-
ger.

Den 13. maj 1997 ansøgte Bejsnap menighedsråd Ribe Amt, Natur og
planafdelingen, om landzonetilladelse til at opføre tilbygningen



'.'

i forbindelse med kapellet, der er beliggende på et areal, som er
omfattet af kirkeomgivelsesfredningen vest for Bejsnap kirke. An-
søgningen blev påtegnet af Ølgod Kommune, der anbefalede, at am-
tet meddelte menighedsrådet den fornødne landzonetilladelse. Med
ansøgningen fulgte det reviderede tegningsmateriale. Det fremgår
af dette materiale, at tilbygningen, der er projekteret til 74
m2 indeholdende redskabsrum og graverfacliteter, skal opføres af
Flensborgsten på betonfundament. Taget skal tækkes med tagsten,
og der skal opsættes zinktagrender og zinknedløb.

•
Med en skrivelse af 8. august 1997 fremsendte amtet sagen til
fredningsnævnet. Det hedder i fremsendelsesskrivelsen blandt an-
det:

"

I forbindelse med sagsbehandlingen er det imidlertid konstate-
ret, at den ansøgte tilbygning på 74 m2 skal opføres på et Ex-
ner - fredet areal, hvorfor sagen hermed forelægges Frednings-
nævnet med henblik på nævnets godkendelse i relation til na-
turbeskyttelseslovens § 50 ( dispensation fra gældende fred-
ningsbestemmelser ).

Det er amtets umiddelbare vurdering, at arkitekten har be-
stræbt sig på at udforme tilbygningen, så den harmonerer med
den eksisterende bygning og omgivelserne i det hele taget.
Amtet kan således anbefale, at nævnet meddeler dispensation
til byggeriets gennemførelse i henhold til lovens §

50 "

Fredningsnævnets afgørelse:

I overensstemmelse med bestemmelserne i fredningsdeklarationen
lægger fredningsnævnet til grund, at det er formålet med frednin-
gen af Bejsnap Kirkes omgivelser at forbyde ændringer i den be-
stående tilstand, som kan virke skæmmende eller hindrende for ud-
sigten til og fra kirken.



I betragtning af at den projekterede bygning skal opføres i til-
knytning til det eksisterende kapel, og at den kun i begrænset
omfang ændrer Bejsnap Kirkes omgivelser, samt at tilbygningen kun
i ringe grad ændrer udsigten til og fra kirken, finder frednings-
nævnet, at det ikke strider mod formålet med fredningen af Bej-
snap Kirkes omgivelser at meddele Bejsnap menighedsråd dispensa-,
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 fra bestemmelserne
i fredningsdeklarationen til at opføre tilbygningen til kapellet
på de vilkår, der er angivet i det tegningsmateriale og den kor-
respondance, der er forelagt nævnet.

Klagevejledning:• Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade
IS, 1360 København K, af andrageren, Ribe Stiftsøvrighed, Varde
Provstiudvalg, Ribe Amtskommune, Ølgod Kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Skov - og naturstyrelsen, lokale foreninger og
andre, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen til
Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke udnyt-
tes, førend afgørelsen er færdigbehandlet og stadfæstet af Natur-
klagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såtremt den ikke er udnyttet inden
3 år.

Fredningsnævnet for Ribe Amts Fredningskreds,
Esbj erg, den 2.3'..oktober 1997.

Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor -----~ansen .
formand.Haraldsgade 53

2100 København 0.
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