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Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede I" P.ter JJalllMWln'Jall'
tilbyder herved som ej~r af matr. nr. Ja

af by

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

Arealet beskrives således: JIll 1lr R __ au ..,. &et
ønuae k1I'te ..... a....

• II •. _

Fredningen h'ar følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller~ vedvarende, ligesom der heller ikk~ på arealerne må graves grus eller ~!lnb~inges _
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

. l

beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. .
xWMlRiJNrØ J g MgrX-. _.". I ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

J4JIdtIDI'I by .. sogn

dog uden udgift for mig.



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

Lindknud , den 19' juli 19 51;

Jens Brandt.

.....

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l,!!

af
Lindknud by og sogn,

hvilket matr. nr. ~~lIGlilrlSKlI:HWC2m'ZX

::ibrk udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagle 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 6' december 1951.

JastrUl>- ,
Indført i dagbogen for retskreds nr. 88, Gørding-Malt Herreder,
den 6' december 1951. . .
Lyst. Tingb.og bd. Lindlcnud I. bl. 140. Akt: skab A. n,r., 532.

Kort forevist.
J a s t r u p.

Gen~artens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKREI:)5 den 3 JUN 1954

t.
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Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Frednlngsnævntt for Rlbt amtsrådskrøds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud .

Undertegnede øa.. JteCler 11I4enea
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1;1

af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor a~rt .
sogn,

Arealet beskrives således: •

:.

Fredningen 'har følgende omfang:
Arealerne må ;kke 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, vog~e til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog ret til at .

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

m~m~ d
UPI1klU4 by .. sogn

dog uden udgift for mig.

14.D4Imuc1, 24- Juli 1951.-.R..lr'e'tieI'aeD.



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Lindknud menighedsråd, hver for sig eller i forening.

,
\
\
\

,den 24' juliLindknud 1951.

I Lindknud menigl1edsråd:

Ghr. 13ruun. Johs. H811sen.Karen Uikolaisen.

Jens L. Christel1sen. Kristian Pedersen. K. A. Kristiansen.

};leter lliel1lann.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednillgs-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11

af
Lindlcmd by og sogn,

~~:li~WifiilfeJ~~iffå1!i'"~JiU:X

ib.m:::mIgmzz~~ 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 u' deCGlLlber1<;;51.

J a s t r u ];l.

Indf0ro i dagbogen for retskreds nr. [8, ~rding-lialt Herreder,

den 6' december 1951.

IJyst. Tinf;;-DOe;Lindtnud I. bl. 14L. i!..kt: skab G; nr. 152.

l~ort forevist.

J a s t r u p.

Genpartens ri~tighed bekr~ftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

Rle~ AMTSRAADSKREDS den 3 JUN 1954

1:0 ... _.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01770.02

Dispensationer i perioden: 08-06-1988



•F R E D N I N G S NÆ VN ET
FOR

REG.NR. /?'l/

A\ RIBE AMTS FREDNINGSKREDS Modmget i
• Rolfsgade 94 . Postbox 60 Skov- og Naturstyrelsen

6701 Esbjerg. Tlf. OS136677

Esbjerg, den f:. i OH ~~ ~

~;~~

Formanden

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

har tilskrevet Ark1tektfiX1lla.t V •• t.rg.ard .. Niel •• n, Roa.nv.de l,

6600 Vejen alledes.

I besvarelse af Deres andragende af ,. Mj 198i

e•
angående tilladelse for L1adknud Hen1gbec1aI'Id
til opførelse af 2,. lang tllbygnuv ~/.k.t..kapelbyga1n9 _.t. nyt I'.aakaba-

rum
.1 .i. L1naknu4 1>y 0l .0f1D.~ 8Z'fZ'U.p Jt.. un.på matr. nr.

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-

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, 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.

6·b.

--~~-øren Peder.en
•• kr.

Skov- og Naturstyrelsen
4. kontor

'tt Slotsmarken 13
2970 HØrsholm

'..~~"l: "~...-~

'4AIL:: __
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk

Fredningsnævnets sagsnummer 56/2017: Ansøgning om dispensation til at opføre/udvide en 
velfærds- og redskabsbygning samt anlæg af en materiale – og parkeringsplads ved Lindknud 
Kirke.

Fredningsregisteret: Reg. nr.: 01771.02     -      Lindknud Kirke   

Ansøgningen:

Vejen Kommune har den 5. september 2017 sendt fredningsnævnet en ansøgning om tilladelse til at 
opføre/udvide en velfærds- og redskabsbygning samt at anlægge en materiale – og parkeringsplads 
ved Lindknud Kirke på ejendommen matr. nr. 1 i Lindknud, som er et jordstykke nord for kirken. 

Retsgrundlaget:

Der er den 6. december 1951 tinglyst en Exnerfredning på hele ejendommen; fredningen skal sikre 
indsigten til og udsigten fra Lindknud Kirke.

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at arealet ikke må bebygges eller beplantes med højtvok-
sende træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ikke må anbringes skæmmende indretninger 
i form af skure, udsalgssteder eller lignende på det fredede areal.

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres til projektet.

Fredningsnævnets afgørelse:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for fred-
ningsnævn § 10, stk. 5.
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Lindknud sogns menig-
hedsråd dispensation til at opføre/udvide velfærds- og redskabsbygningerne samt at anlægge en 
materiale- og parkeringsplads på ejendommen matr.nr. 1 i Lindknud.

Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ” Fredningsnævnets begrundelse og resultat”
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Vilkår for dispensationen:

Der gælder disse vilkår for dispensationen:

1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med tegningerne og materialevalget, som 
beskrevet i ansøgningen.

2. Der skal, inden jordarbejder påbegyndes, foretages et arkæologisk tilsyn af Nationalmuseet 
og Sydvestjyske Museer, når jordarbejdernes omfang er kendt.

3. Stendiget mod nord skal retableres efter anlægsarbejdets afslutning.

4. Byggeaffald og jord skal fjernes og deponeres uden for det fredede område.

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen.

Sagens baggrund:

Fredningsnævnet har modtaget et sæt tegninger.

Det fremgår af tegningerne, at der inde på kirkegården er en bygning, der er indrettet til kapel og 
værksted for mindre maskiner. Bygningen måler (l x b) 10,96 meter x 4,615 meter. Denne bygning 
skal udvides med en tilbygning på cirka 51 m2 opført til dels som en forlængelse af og en vinkel til 
den eksisterende bygning. Bygningen skal opføres i teglsten, der skal vandskures og hvidmales; 
tagrender og nedløb skal udføres i zink med fodblik; taget skal udføres i rødt vingetegl. Vinduerne 
skal udføres i glasbygningssten. Der skal i forbindelse med udvidelsen af bygningen foretages en-
kelte udvendige bygningsændringer, der er uden betydning for den fredningsmæssige vurdering af 
sagen. 

Den eksisterende redskabsbygning, der er opført nord for kirkediget og har et areal på ca. 59 m2, 
skal udvides mod vest med ca. 40,44 m2. Bygningen skal vandskures og kalkes hvid. Taget, der er 
et tagpaptag, skal udføres med ensidigt fald fra syd mod nord. 

Der skal på arealet vest for redskabsbygningen etableres en parkeringsplads, befæstet med stabil-
grus.

Der skal på arealet øst for redskabsbygningen etableres en materialegård bestående af 4 båse hver 
med målene 3 x 3 meter og 2 båse hver med målene 4 x 3meter; sidehøjden er 1,10 meter  
   
Ribe Stift har behandlet sagen.
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Stiftet har i forbindelse med behandlingen indhentet en udtalelse fra Nationalmuseet, den kongelige 
bygningsinspektør, arkitekt Gunilla Rønnow, og kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov.

Nationalmuseet har i et brev af 9. november 2016 til stiftet udtalt, at 

…”Der vil være et arkæologisk tilsyn forbundet med byggeopgaverne, både i forbin-
delse med jordarbejderne til velfærdsbygningen inde på kirkegården og med udvidel-
sen af redskabsbygningen og nyindretningen af materialepladsen nord for kirkegården. 
Der skal derfor så snart der foreligger en endelig godkendelse fra stiftet til detailpro-
jektet, hvor jordarbejdernes omfang vil være bekendt, rettes henvendelse til både Na-
tionalmuseets kirkearkæologer vedr. arbejderne inde på kirkegården og til det lokale 
arkæologiske museum (Sydvestjyske Museer) vedr. arbejderne udenfor kirkegår-
den…”

Den kongelige bygningsinspektør har i et brev af 17. november 2016 udtalt, at velfærdsbygningen 
skal udføres i byggestil, materialer og farver som den eksisterende bygning, og at projektet kan an-
befales med en bemærkning om, at indgangsdøren med små glasarealer ikke virker overbevisende. 
Bygningsinspektøren foreslår, at døren udføres som de øvrige bræddebeklædte døre i bygningen.

Kirkegårdskonsulenten har i et brev af 2. december 2016 udtalt, at udvidelsen af mandskabsbygnin-
gen kan godkendes. En anbefaling fra kirkegårdskonsulenten til materialepladsen er imødekommet i 
det projekt, som er sendt til fredningsnævnet.

Ribe stift har på baggrund af disse udtalelser godkendt projektet under de forudsætninger, der frem-
går af udtalelserne.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har i brev af 1. oktober 2017 anmodet Lindknud sogns Menighedsråd, Lindknud, 
Malt Provsti, Vejen, Ribe Stift, Naturstyrelsen, København, Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning, 
Vejen Kommune, biolog Inge Lise Jensen, Danmarks Naturfredningsforening, København Ø, Dan-
marks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet, København, Friluftsrådets lokale afde-
ling, Dansk Ornitologisk Forening, København V, og DOF, Vejen, om eventuelle bemærkninger til 
ansøgningen med svarfrist senest den 9. oktober 2017.

Der er ikke ved fristens udløb rejst indsigelser mod projektet.

Fredningsnævnets begrundelse og resultat:

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 

Der er på arealerne omkring Lindknud Kirke tinglyst kirkeomgivelsesfredninger - såkaldte Exner-
fredninger - der skal sikre indsigten til og udsigten fra kirken.
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Fredningsdeklarationerne indeholder forbud mod bebyggelse og opførelse af skure mv. på de fre-
dede arealer.

Projektet omfatter udvidelse af velfærdsbygningen inde på kirkegården og udvidelse af redskabs-
bygningen nord for kirkediget samt en materialeplads ligeledes nord for kirkediget. 

Der er nord og vest for kirken bebyggelse, som hindrer indsigten til og udsigten fra kirken. 

På denne baggrund og da bygningsudvidelserne kun i begrænset omfang øger presset på kirkens 
omgivelser, vurderer fredningsnævnet, at projektet ikke omfatter elementer, der har væsentlig be-
tydning for indsigten til og udsigten fra kirken.

Fredningsnævnet finder derfor, at betingelserne for at dispensere til projektets gennemførelse er 
opfyldt og meddeler som følge heraf Lindknud sogns menighedsråd dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, til projektets gennemførelse på de vilkår, som er anført under afsnit-
tet ” Vilkår for dispensationen”. 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Natur- og Fødevareklage-
nævnet.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal 
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-vareklagenævnets digitale selvbetje-
ning, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-neshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

http://www.naevne-neshus.dk/
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ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 
ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 
i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Kolding, den 13. oktober 2017

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


6

Denne afgørelse er sendt til:

Lindknud sogns menighedsråd - mail: 8925@sogn.dk
Malt Provsti, Vejen - mail: malt.provsti@km.dk
Ribe Stift, Ribe – mail: kmrib@km.dk
Miljøstyrelsen København – mail: mst@mst.dk
Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning – mail: post@vejenkom.dk
Vejen Kommune, biolog Inge Lise Jensen – mail: ilmj@vejen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ Mogens Kjær Poulsen – mail: vejen@dn.dk
Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV – mail: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet c/o Bent Holgersen – mail: trekantomraadet@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – mail: natur@dof.dk
DOF Vejen – mail: Vejen@dof.dk
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