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Ma1;r.lr. 2!.~ S1;ore Darwa, ,Ånlnelderensnavn og bopæl (kontor):
Darua sogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Ohr. Jf1el.en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2.1

af Slore Darua by

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

sogn,

Arealet beskrives således: En brælDJllepå 10 Øl. veet fox: k1rkeslrda ..
: , II

d1set, doS ikke 1~g~r8,end 10 a. s,. for 411et.
I •• lJ j

" "I j ',.

t I d:. l

I
" I"

,,,

Fredningen har følgende omfang~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle 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.

4,- ~ ,

\

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 2! af Store J)uua

by ~ sognI '
I \
I
I ! 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.».... \••p. t ~ _. • J • l.

• den 6. ~\lIl1 19 51.'
Ohr. Blel ••n.

, ,

c-' II.

. -.J I I • ..:... 1 ' .l: j ~.

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

af
by sogn,

~~j1hY:mti!fias&cw,,,a.
i~slæ):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 Ja 19. 4.o••~.~ 11~~~~ .. I I

, I a' ... "Ol,", ,....

1Dlf.:f1; 1 J)e&bo,.a tor B.~".kI'.4.I*,. '8'1..LR1~.1,
'. I. J. ll. "01 I J

Køb."al ... Ribe a.S'r.",- t. ulla 19~1."I,... l ,'/".,' ,IH,,! J'

n...-.._ 11 a- h,.J'1) •• ~,';:a'9~·,i:,i'll.'I.h ',,),tI)~... tlalbOI St.M.... ._
"'rlk.lkort toreyl.".

Gr•••r. bil".

,.

-0-0-0-

l, I

V4akrlt'.D. rl.tlShea ••krwt" ••
l , l : l' _," ., Jr, II 'II, 'I

l,•• ,..13 'UUN;i9Sfl
- ,llI

.' l 'l ,I I,)
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.a"r.u. 2l, 510Z'. Darua,
DaZ'WI 10gn.

Anmelderens navn og bopæt (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede .Arthur Andersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2}t

af Store Darua by

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

Arealet beskrives således:

En brllmlllt pi 10 m~ ~d a04 kirken. a~4~
'. I ,j

,\J I

. I. t : • LI : .tl:
'. I, .... \~ ... Ol ~

ol !
,

d' l,

, I
Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplante s med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom ,der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, ooder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinJ{er eller andet, som kan virke skæmmende.

~h!lr4'."'1IJIipJt'I(J I. a ljl,&t
• I

For rred~ingen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tnatr. nr. 2}t
tinglyses på min ejendom

af 811r. DaJt1a
Darua sognby

dog uden udgift for mig.



·1i
I

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet: for Ribe amt og

Du'ua a.p. ~enighedsråd, ~1Verfor sig ~ller i, f~~e~i~g .•
'" • ~ J

J)atUII ,den 10/6 19 51.

, .
J, .i

:lO1... : .

l J • l • ~

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, af tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ak' ..< ,

af
by sogn,

h~~~i~iiiWi&
ii~~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 ~jendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 19. .10I.blr 19!51.
, I. "i:l

J a I " .. 11 .~, . ., l •. ,I

lA4t.rt 1 ])qltoSln tOI'Rliialtrl.a u. '7, .•1"...1..'.... 4.1
, l' I ,(. Ij

•• a Bibe B.rl"•• , 4. 22/1~ ~9S1. I .1. I •• o "

1.7a'. ~1DabOI. St. :Duwa. Bl. al Akt_ 1••11... a" •.".J .: ,-l ':

Matrilte1kort forl.la".

GrlSll"e Irilt.

-0-0-0-

l,' 'I -d I l .I}J j ~ .,. I

, ..
FREDNINGSNÆVNE;:T

• FOR .•
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Matr.nr. 2'.!. Store Darua. Anmelderens navn og' bopæt (kontor):Darum 80gn.
Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

•
Undertegnede Petra. Johann •• Baneen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. a,.!

af 81;01'8 Darua by

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

sogn,

Arealet beskrives således:
, 'l .. I ,ol

En br_. pi 20 a.j ~ })N'OeUen. '1411",en4., 401 aod·Te."
begræne.' af kirkens V.~tlig. 41ge.

, l

,
. II I. I

Fredningen har følgende områng:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midiertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsa'lgssteder, I boder; vogne 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

matT. nr. 2'.! af S".re Dazou
by Daraa '" sogn

dog uden udgift for mig.



•

; ~ j l i 't

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet" for Ribe amt og

~ -.9p. menighedsr~d, hver for sig el~er i fo!e~i~g.

])ø_ , den 7/6 19 51

, J

, . I.
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. - .S.I,·I "
af

sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 311.
ibd. udgør 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 ~jendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den .. '

J • • ~ • ," '!. ,I

IA"'.l"t 1 »qlao •• fOl" R't.kre.s l •• 87. Blbl E.la......
,/ I li

.," Rllat Bene., 4. a"'12 ~9P. J. I

1I1,t. 'bebo •• st. Du'wI. 11. aS.! Ak,. B. 'II'. ,118. i

••'I"1kl1ko~ 18r,~l,".
trlS'l's bll ••

, ',JI

-0-0-0-

~ " l l ,. J ni:: Jd

.F~~DN'NGS'rJÆVN'E:1' "
) j' FOR

'RIBE AMTSRAADSKREDS

3 J UN,1954: '1,1,

4u , .
-' ...... ,

.Id
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Matr.Nr. 2,~, Stor.
Darwn, Darum logn.

Anmelderens navn og bopæf (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Søren Nielsen Jeneen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2,.1

• af by

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

sogn,

Arealet beskrives således:
j,.

En b1"ællJll8 pi l, a. ind m04 k1rkegAJ."d.D8lrund •

. \./\.

l.

, \ l'

l, '

F'redningen har følgende omfa~g:

Arealerne må ikke bebygges eller " •• ""s med ~iii' midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, bo'der~" vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andef, som kan virke ·skæmmende. ) .

M'QMDklx,!, l18il.teCg~~ ../

~æ.r Bom er p1an18d., ikk. økal fJern •••

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

matr. nr. 2'1 af

Stor. Darua by l)fi.!'WI sogn

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.

, den 6. ~Wll 19 SJ..

I I '" j Hl J "I I

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud. bestem~es det, al tilbudet skal lyses som servitu~ på matr; nr. I. " ,.,!
af

sogn,

h;~~UxRh~~9Æ~~åi1i<B.Miii·
i~lm~Mi~ 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 19. dloe.blr 1951.
~ l • •~• l l

J a ,. 1; I" U. p.
I • 'I J d l J J. ~. •

h4tllrll 1 Dqbo"n t'or 1l.takJoe.8 ll". 87, &lbe1:.,.,&4,
• I. •. IlJ

••• IU,. aeø'ld, 4. 22/1~,l:'Sl· ,j""

L,.t. f1na'bol ~t.J:)arwa Bl. 2,:! .J~k:".Q. 1J1". ·,3!16. ,: , ..I.t. 'w;;ji

.Matrlkllkort for'~~8~.

-0-0-0-

alnpartene 11st1gned b.kr~t"'.
l I' I l ,I " l ,.lld"" d JI'!

FREDN1NGSNÆVNE1' "I JUN 1954'1 ,',II ,,, " ;';')1
FOR '"

RIBE AMTSRAADSKRECS ...;..::.\ ".

, l

• • J ~ \ " l • , 'l)
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Matr.nr. 54,!. Store Darua,Anmelderens nåvn og bopæt (kontor):
Darum sogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Bør~ 13jorr.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 54,!

af byStore Darum
Darum sogn,

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

Arealet beskrives således:
j I

En br.... på 20 a. 1 paroellene 8yd11ge ende.

..\1 'j

.... \ , l

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke 'bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesqm dt;r heller ikke på arealerne må graves grus eper anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, ud~algssteder,' boder~ 'vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet; som kan virke skæmmende. , i

Jeg forbeholder mig dog ret til at
.: . ,l.. ..;

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

matr. nr. S4.! af Store Døua
by DarWl sogn

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

Darua .0.... menigheds~åd, hver for ~ig e~l~r ~ f~r~ni.f!g: ,

. Daraa ,den 7/6 19 ~l•

" I •• ;, t I l ,
[det fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes.det, at tilbudet skal lyses som seryitut på matr. nr. 'S45 _,I

af
by sogn,

hvilket mat r. nr. i forbindelse med matr. nr. 41,!. ,2», S3.l!. 76,a. 16l. 138A
ibd. udgør ct 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 19. d.o•• b.r 1911.
l j l I I. r ,illiJ!. ,l

J •• t ~ li. p. . . "

Indfert 1 Degbogen tor R.tak~.4. Ir. 87. Bl'.·....,..
••4 Ribe H••~.4. 4.a~12 19,1.
L,.t. ~Ungbos St.:DarWll El. 54.1Alc:t.a 4.1.Nr·. 397.·" .1. ,'I

Matrikelkor" for.viet.
Gr.sere ;'1'11••

-8-0-0-

G.npart.n. riltigh.. b.krer,•••
, I ,

t • J tf I ~. l J er A l ;'J I ~. l •

FREDNINGSNÆVNET . 3 JUN
I I FOR '.n, ,1954 ol ):.

RIBE AMTSRAADSKREOS

•o'

l ••. , .I I
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Matr.nr. 65c, Store
Deru." , Darum sogn.

Anmelderens nlvn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for f?ibf! amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Pede:t' lI'. Peder.en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 65S!.

af
S'tore Darum

by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som ~eØf;~r anført.
sogn,

Arealet beskrives således: Uele arealet.

_.' •. I. j [" .'

-,( " ... ./

. ( \ •• 1

l.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke· bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transf~rmatorstationer, led~ingsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, b'o'der, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddin~er eller andet, som kan virke 'skæmmendel . ti:,

Jeg focbeholder mig d9g ret ti~:at :Oeholh deni IllØUend. ... bAb7.ael ....

• d

. J
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p~ mip,ejendom

matr. nr. 65'!. af 61;0," P......
by Darua sogn

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

DaJ'Wl aop. menighedsråd, hver for sig eller i forening.
l

, den 19 Sl.

Pe4.1' I. P.d.x· ...

Idet fredningsnævnet for Rihe amt modtager og godkender fo~~nstå~~de frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 65S

af

~~by sogn,

h~x!l§ci.~.d\C"''';I[''
wsøi •• "llibalaDet 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 l? G"eJem}).r :&.951.
,l l ••• 1

~ a a " '" u p. ,', , I

Iu4føl't 1 Dagbog.n tor R.'skl'ed8 Nr. 81. :11_. K.~'~a4
••• R1_. a•• Z'.4. I. ~la 19,1.
1tJ'''-' ~UAlbO&.,S~. ,Darwa 111 •• ø Ak~." l). ,M~..I 381.>1 ,I

Ua~Z'1kelkort tor.viet.

G.npazotens rigtighed ,.kraft •••
FREDNINGSNÆVNET, 3 J UN 1954 l

FOR •• n
. RIBE AMTSRAADSKREDS

:.: '. ~ .. • l

! ol 1 ~

L
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Ma1r.nr. 6'1, StoreDarum, Darum 6oin. Anmelderens nåvn og bopæt (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede bage:A.~Mathiaa Jensen Eb •• n
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6~!

by

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

sogn,
af

Arealet beskrives således:
, 'I I • ~ t .' J I '

, , ,. l I. '

t. ,,!

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, liges?m d~r 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. . . '-

wmeltæ1RT'rn;g;~~;eF:tIF~t
'.. .' .

For fredningen kræver jeg ingen erstatning .

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

matr. nr. 65! ,afS~~f. :JlU"WI
by Darua sogn

dog uden udgift for mig.

l:
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet. for Ribe amt og

Da;ruu. ~tlgn.. menighedsråd, hver for ~ig eller ,i .foren!ng .•

1lu'wa , den 6. ~unl 19 51.
ilatb1aa bb8lth

I I, l. •

[det fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr: nr.· 6S! '..

af

5101'8 IJarua by sogn,

h~:x:kff)dlimtc"'~JIØ
itv\r~WwHR •• 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 19. december l~~l.,
J .. IJ 'i • .. lJ.

lAGt~r~~ ~600'~~ tor H~'akr.4i Hr. a7.'~i~.K._.'.d
••4 Ål~.~.~~.~.~. a~12 l~~l.
!.)1"·lii. 'l'1~LlQ~ ~'I..J;IA·Wll »1. '~14k'h lt. U»'. j ,101.: l " ),('1 , :('

"

~~~~~~l~or~ tu~.vl•••
Gl'øSvra ll'l'11_.

Q.npar'e~ r~ti1sh.4 Dekl'~t'•••
FREDNINGSNA:.VNET 3 JUN 1954

FOR 4
RIBE AMTSRAADSKREDS en I..... II, J.,

, ,
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Anmelderens navn og bopæl (kontor):Matr.nr. 67f, Btore
])ø.rua, Dam sogn.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Karen Thomeen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6'lt-
af by

D~ sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor aril'ørt.

Arealet besk rives således:

, •• Ii, '. j IH.

I t~" .. .'

I I , :'1 I II, ,

I. I J " "l II" iL
!ddi I

" l J I. j ." cll • ,l ,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller, yedy.p;ende,. ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

~ • ~ l I

transFormatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, . boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, n:aøddinger eller andet; som~ kan virke skæm'mende. lI} s I':-)~

Jeg Forbeholder mig dog ret til. at, ~\,. • l,

.1 ,

For fredningen kræver jeg- ingen erstatning.

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

matr. nr. 67! af

Store D8I'1Øl by Darwa sogn

dog uden udgift for mig.

l ....·
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet l for Ribe amt og

menighedsråd, hver for sig eller i forening.

1/6 I J.
19 51., den

Karen ~homsen

-.
°l

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 67& -,.

af

store Darwn by sogn,

hvilket matr. Ill'. i forbindelse med matr. nr. 6S!. 48". 49!h Slat S2!b S3A
ibd. udgør 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 19. ell08mber 19S~.

J a ø t r u p.

Ineltørt 1 Da&bolen tor R."akre" .~. 87. Bl'e a.,."..
• e4 Ribe Herre., 4. a~l~ 19~1.
:L,.". tingbog. S".Da1'walU. 6s!Akt. li. 1lIJ."1I 103. '" I I, •

Matrtkelkort forey1.t.
Gre.erø 171:1.8.-o-o.. -

FREDNINGSN ÆVN ET
FOR .... ,3 J UN .1954 . , 'ol

RIBE AMTSRAADSKREDS
I
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                    18. januar 2022  
                                            FN SJS 63/2021 

 
FN SJS 63/2021: Ansøgning fra Lars Sørensen om dispensation til opførelse af carport på ejen-
dommen, Refshedevej 5, 6740 Bramming, matr.nr. 65c St. Darum By, Darum inden for fred-
ningen af Darum Kirkes omgivelser.  
 
Fredningsnævnet har den 12. november 2021 modtaget en ansøgning fra Esbjerg Kommune på 
vegne Byg&Miljø på vegne Lars Sørensen om dispensation til opførelse af carport på ejendommen, 
Refshedevej 5, 6740 Bramming, matr.nr. 65c St. Darum By, Darum. 
 
Ejendommen er beliggende inden for fredningen af Darum Kirkes omgivelser, jf. tinglyst ”Frednings-

tilbud” af 19. december 1951.  
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 6. januar 2022. 
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til Lars Sørensen på nærmere anførte vilkår. 
Begrundelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at der er tale om en carport på 31,3 m2. Højden på carporten er 
angive til 3,5 m. 
 
Om materialevalget fremgår: 
 

 

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Af fredningsbestemmelserne fremgår, at ejendommen ikke må bebygges eller beplantes med højt-
voksende 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. 
 
På kortet nedenfor ses ejendommen markeret med gul/blå ring. Det blåt skraverede viser frednin-
gens udstrækning. 
 

 
 
Den Kongelige Bygningsinspektør har den 6. december 2021 udtalt: 
 

”… 
Den aktuelle ejendom ligger umiddelbart nord for Darum Kirke, og er således både inden-

for det fredede areal og indenfor kirkebyggelinjen.  
 

Det ses på Google Earth, at der allerede er en carport det pågældende sted. 

 
Det må derfor antages, at den ny carport skal erstatte den nuværende.  

 
Carportens placering er bagved beboelseshuset på grunden i forhold til kirken, og det er 

derfor vores vurdering, at den ikke vil forringe Darum Kirkes omgivelser. 
…” 

 
Esbjerg Kommune har supplerende den 3. december 2021 udtalt: 
 

”Esbjerg Kommune har ikke kendskab til arter på Habitatdirektivets bilag IV på eller nær 
ejendommen, eller nogen formodning om forekomster af dem i øvrigt, da garagen ikke op-
føres på et naturområde, hvor arterne normalt lever, men i de umiddelbare omgivelser om-
kring et hus. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at der ikke ved opførelsen eller driften af 
garagen kan ske skade på de strengt beskyttede arter. 



3 
 

 
Afstanden til det nærmeste EU-fuglebeskyttelsesområde er ca. 740 m, og der er knapt 1600 
m til det nærmeste EU-habitatområde. Bygningen og brugen af garagen på Refshedevej 5 i 
Darum vurderes pga. afstanden ikke at kunne påvirke arter eller naturtyper på områdernes 
udpegningsgrundlag.” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 6. januar 2022, 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 Søren Heide Lambertsen. Desuden deltog 
arkitekt Maria Engelund på vegne Esbjerg Kommune samt Ioana Nitu og Sussie Viig på vegne Ribe 
Stift samt Lars Sørensen som lodsejer. Helle Nissen, der er lejer af ejendommen, deltog i en del af 
mødet. 
 
Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbestemmel-
serne.  
 
Lars Sørensen anviste den ønskede placering af garagen. Der var på omtrent samme sted tidligere 
opført en ældre carport med fladt tag. Den tidligere garage var placeret længere ud mod Refshede-
vej, hvilket var til gene for oversigtsforholdene for trafikanterne fra Laurentiusvej, når disse skulle 
ud på Refshedevej. Den tidligere carport blev fjernet i april 2021. I samme forbindelse blev nogle 
store træer, der forhindrede indsigten til kirken fra Refshedevej fjernet. Den nye carport ønskes op-
ført i samme stil som stuehuset med valmet tag og røde teglsten. Carporten ønskes malet sort eller 
hvid. Hvis carporten skal udføres i samme stil som stuehuset med valmet tag kræver dette en vis ta-
ghældning. Den nye carport bliver 31,3 m2 stor og 3,5 m høj.  
 
Sussie Viig oplyste, at Ribe Stift tilslutter sig Den Kongelige Bygningsinspektørs udtalelse. Carpor-
ten vil ikke få nogen større betydning for indsigten til kirken og vil ikke få nogen betydning for ud-
sigten fra kirken. 
 
Maria Engelund oplyste, at kommunen ikke har yderligere bemærkninger til sagen. Det er korrekt, 
at teglsten kræver en vis taghældning.  
 
Sagen blev udsat på nærmere undersøgelser vedrørende kravene til taghældning. 
 
Den 6. januar 2022 oplyste Esbjerg Kommune følgende i en mail: 
 

”… 
Som aftalt til besigtigelse på Refshedevej 5 i dag, har jeg undersøgt kravene til taghæld-
ning.  
 
Der søges om at opføre Monier B&C Dobbelt-S betontagsten. Til disse tagsten anbefales 
det, at taget opføres med en taghældning på minimum 14 grader ved undertag og minimum 
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20 grader ved understrygning. Det er tagstenens udformning, som er afgørende for hæld-
ningsgraden, men helt generelt anbefales det at taghældningen til betontagsten er minimum 
20 grader.  
 
Den ansøgte carport har en taghældning på 25 grader.  
 
Derudover har jeg vedhæftet en godkendelse til den forhenværende carport fra Esbjerg 
Kommune.  
 
Den forhenværende carport var 32,3 m2, og var derfor 1m2 større end den ansøgte carport. 
Placeringen af den forhenværende carport kan ses i den vedhæftede pdf. Yderligere var den 
forhenværende carport 2,2m høj med fladt tag, hvor den ansøgte carport ønskes 3,5m høj 
med valmtag.  
…” 
 
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 Darum Kirkes frie beliggenhed.  
 
Efter besigtigelsen af ejendommen finder Fredningsnævnet, at opførelsen af en carport med en højde 
på 3,5 m alene vil medføre en meget begrænset påvirkning af indsigten til eller udsigten fra kirken. 
Derfor og da Fredningsnævnet kan tiltræde, at en carport med valmet tag i stil med stuehuset vil passe 
bedst ind i området, meddeler Fredningsnævnet dispensation til Lars Sørensen til i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1 på vilkår  
 
at carporten udføres i overensstemmelse med ansøgningen og således at træbeklædningen males hvid.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 18. januar 2022 

 

 
 
Denne afgørelse er sendt til:  
 
 
Lars Sørensen,  
Bygningskonstruktør Poul Simonsen, Byggeri og Teknik I/S, pos@byggeri-teknik.dk 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk, me3@esbjerg.dk  
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Naturstyrelsen Blåvand, blh@nst.dk  
Kystdirektoratet, Lemvig, kdi@kyst.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-sjel-
borg@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  
Darum Kirkes menighedsråd v/formand Anton Nielsen, an@dlgmail.dk 
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