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Matr.nr. la, Ølgod m. fl. Anm'elderens navn og bopæl (kontor):'Ølgod sogn':'
, I f''redllilll1snæ(l/let for Ribe amtsrådskreds,

dotnllU'rlmntorel, fIolsted.

Fredningstilbud

Undl'rl(,~lIect~ Kristen Johansen
tilhyder IWI V('cl som ejct af Illal t". nr. l,!

af Ølgod m.fl. bYer
01g04 sogn,

at lalle nedennævnte areal af ovennævnte matt". ur. fn'd~ som nedenfor anført.

',"l t,'!. A~'e~I~! l~e~kr!ve~ F~led,cs: ,~ ~~~. få ~p.~~~,,~Z;~~~','l'~i~dfor kirke
gårdens dige. ,j' , I I.'" .' '" I I I ,! 11111l •. , ..1. ,HII!!I ,lod ,111, lill

I,

Id
• l

,.. II .1 ,.' ! ':,, I... j l l!, \ j ,

"
, I

!I ~ . ,. 'I • 1 I I l l 'l f :. l j I l • ' l~jt : k I

J. ' •• l J •• "'JllLr(;lllllrJ.J.'i

l!redningen har l'ølgellllc omf'lIlg:

Arealerne Ill.l ikke bebygges eller heplantes med højtvokselIde træer, midlertidigt
eller vedval ende, Ii~esom der heller ikke på arealerne må graves grus eller ~nbring<t8
tnmsformatorstationer, ledningsma~ter o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
h~hoelse, hønsegår~le. nløddin~er eller andet, 80nl kan virke skæmolende. t J : 4' . t I

~X~ifmM~~~iJJHR'tfPQt

",., ..j. l j
l ~l t

For fredllingen kræver jeg -ingen crlltlltlling-.

Jrg Cl' inl1forståcl med, at ovcn",tåendt' f)'{'dningstillmd
nr. ljl
Ølgod m.fl.

.( I

matI'.

I i", _J t.:J l I

tinglyses på min ejendom
af

01g04 sogn

dog uden udgift for mil{.



) ,

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

• • II I I tI.. . I ~ • , .. l • .L Jo, .....

r. '

Ø180l' , den 6. decbr. 19 51.

Kr1eten J ohanaen

l

ti I", ~h'
.,'

~ l ~ u i .J l! ' :.} ;'" a

'I, ',,: I, I •.

II . .. : ..

" ·L " I , " , ,l

. J. • , Idet fredningsnk\rriei for Ribe amt modta'ge~ og go~k~ii<ie~Jt'cii~ri~tlJ~~d frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l_J ~.. .,

af

Ø1sod Ja. fl. bYer sogn,

læik~dMælei:a~J8fx
i~~iiktmi~ 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

l' l • l., '. :

Iillføi'1l tilDagbogen ,for Øe*.1r4"edl Br.. &5,! Vari."x..bDlI&4I,q",;l.qd,-

JI~1~dlkti~rl ~~t d "~tl'l~ 08"lV'lJt~1" 'H.iTea*"'•• ~ '131~lIti~.;"1,~a•
. IlJd;j"llJ:~ ,~. '~I Iii, I LI .,j" I ,li l I ;gllil"'<)111 .. ,III/og l, Ilod 1,-1" d l

L)'et. ~Ungb08 Bd. 01g04 VI Bl •• ur.t.\1l'''~1~,r'''!~.\''J3S'l';l1ln''l-l'JT·
Knud Cor"8.0. al.

-0-0-0-

Genpartenø rigtighed bekræft •••
FREDNIN<;;:Æ:VNET .J JUN 1954'

RIBE AMTSRAADSKRE,?SI, 1i.1 •• n·,'I.! :: 'I I", I l, ,"1 Il')~lj)lltll'J II II! 'I

IIhddL'Ji· 11111. l I (1;.. liJ l n li'1 I ;1"1',1) I l fl.' • I J.I n l, Jffj )'d,fr."t,ILfli " ~')f

~"--~,,./~u~! ,,'Ii~ ,ol I I
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Genpart. REG. NR. //~/ 19
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l . I,

Matr.nr. lb. Ølsod m.fl.byer. Ølgo! eogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegncde Niels Brød.gaud
tilbyder hervcd som ejer af malr. nr. l,i

af Ølgod *fl' byer
Øli0et sogn,

at lade ncdennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedcnfor anført.0'0

, Arealet beskrives således: Det kil.formede areal .elll. k1rke,Ar41na
,I , I ,,'I f.:. ,'_11

; a.n4r. mur og koømuneveJen -amt en bræmme p4.20 •••.b~e.clellaDIa
k1rkegår4enø veatre hegn og gående mod 81d ned til kOJIJIUDeTe~en•

• 1 •• 1 I ,l, I

I •

I l II I

I ol II l l •

Fredningen har følgendc 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, bod~r, 'vogne til
beboelse, h~nsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

Xqllihllu",ldr'niøl1<D '(b'i!ael

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

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

Ølgod m.tl. byer 01g04 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.,. . _. ... -

~1&o' ,den 6. '101)1'. 19 Sl.
Htela ~~4.ga~••

Idet 'fredningsnæv~et for Ribe amt modtager og godkender f~r~nst'åen~e f~ednings-
" tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. . ll-)'

af . " Ie~o."'so~n,by II' a.tl.

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 31. 3'bJ. Ol alS
ibd. udgør el landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket cn genpart bedcs henlagt på akten.

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

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 12 .... 11. 19'2 •
" I l

J •• , .. tl ,.
I • " l • I L/ I t

la4f S. »aebOi- tor ite'a"'." '1'. iS, l.t o,

Lud~UI'l •• ~,~ ,.__ Ø~'II' Ol I Va.'." B.n~"~ I ~.~: '~~~': ~~. 1~5a.
LJ ••• fuaa\)o•• i4. ~lao' VI. ll ..."'" ~.'D I•..~.-,*"i.L:,:Jtt

lAv' Uort••n. løo~. '
'"tI

BwqaU'4.,

-4»-0-0-

Genpartens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET 'I, 1 1.1. 01 .. 1.:1 J.I I

FOR den 3 juni 1954
AIElIl AMTSRAADSKREtD§ , !,., , 'I. r,;. ,l

)'1

, l
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REG. NR. h~~ J lY<;
Genpart • ~.

,d ,
I l, I li. i l, •." l I l dl ,I, ;;.; J

Aflrneld~rens navn ?g bop~~ (~ontor):

.",' .'

for

Matr,.nr. ,l!iiiog,l~" .
~lgod m.fl. byer, øl-
god DOp. Fredningsnævnet for Ribe amtsrddskreds,

dommerkuntoret, Holsted.

fredningstilbud

Undt'lte~lle.l(' Emil Andersen
tilbyder hen ed som l'jer af matr. nI'. l~ og la.

af Ølgod m.fl. by,Z"
ØliOd

frede som nedenfor allført.
sogn,

at lade nedennævllte areal af ovellnævnte matr. nf.

Arealet beskrives således: Den del af matr.nr. lk. der 11ga,r øat

... i en· ~inje ~o ~'~",ve~ot~~~'.~'1rkegå~,~e~8~~~~o~"~.~f.j~~':,j,~,~'~~~~.Ptl
parallel-med kirkegårdens vestre d118.

o :r.:n1>r181lDl8af matr.nr. 19 indtil en af.,1t.nr" a~J,20 m.
fra kirkegårdene nOrdlige dige.

I.
I /,.:, i .... I .'

I ' I II l ~ l i I. ! l I( IA ) J r; I t J j')

I 1\ I I q ti'
,

( I (l j!ll j II (,,) f l

Fredningen har følgende omfang: '. l l j)11 'lli';,"'lil"Il'j

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. lil{n., skure, udsalgssteder,. ..bode"r, SVogne . til
beboelse, hønsegårde: møddinl{er 'eller andet; som kan virke- skæmmende(.\..v Hi t./u.L ~-" i

~. . '

... 1. J .
, :\.. ; l, ~J J

• , , I,

matr.

For fredli'in~en kræver j~glingen erstatning. '
i I '. \ .' "'J .,

.Jeg Cl' indforstået med, at ovcnstående fredningstilbucJ' tinglyses på min ejendom
nr. l! og 19 af

Ølgod m.tl. bYAl

rlog uelen udgift thI' miM.
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PfttalehcrettiRct i henhold til foranstå<"ndc er fredningsnævnet for Ribe amt ug

." "'~1gb'di'~OP8 .. menighedslåli, h~_c.rfr.; Silo{_,~II~.r~i~o~e~_i:g"l .

, ,de'1 6. 4.o'bI". 19 Sl.
Emil Ander••D.

~,' , , .

, ' J l .. "

,l

J' ,

I " l. J I r-r, ',j 11 l j l lI,

l /I 1,1 ,I J li.. ".
I.. • t_'

Idet fredningsnæ\'llet for Rihe amt modtager og godkencler foran'ltåencil' fr('(lnings-
• I J • .. l I " ~,... L

tilbud. I;ef,telllll~es det: at' till~udet lo,kallyses som servilut på matr. nr, 14'I 1k
• I. af ' j", r".. ,,) L...... . 1

, Øl~o? IAI'tl~ . by 1." , .....J '.'1 fi.lll~4 sogn.

hziM-ai!:i:xiXJtist~bMl.tn.å
bXl'Jtr"Dlø ... 1I1Det fredede areal ses indtegnet på

verlt.\gte kort, af h vilket en genpart bedes henlagt på akten.

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

Fredningsna:vnct for Ribe amt, den la ..UZ' •• ,:J.9Sa .... ',<11,1

II ",' 1J ,... 'I J a. ~Irliu"). I, L.JI!

'-:,1 J. l. 1:1 'I, J l • I II ! l • "I 'I jJlt, 1~111 ,.LO'dl./L j,' l li

Jø4t.~~" ~ IJ?M~~I'~,,"t~~ :a~~~kZ'..~~ ,r~,~~'J~,4" ~"~~~'~'J~.J'~~q~
~\U'1.41k"io.a",,_~ ~.1;.. ~8' "8t,~ ~~ll1'lt4~i'lIi.~1;a:,;3,1I1. ,. ,,.,~~.,,
tret. T1nct»og. :Bel .. 1li1804'91. 'V.Bl•. 1•. AI ".... _J~, ~ ..

bud Cort ..

-0-0-0-

Cf·
FREDNIN<;~NÆVNET 3 JUN 1954' ,

'o' , )·~'ED'<S'" •• ' " ' .. 1 I"MdIJd,~li ,0'1~IEU! AMTSRAA SK.... .,..
),'II:l"'! 111,,11 i ',.,1,,") .11 ,J.. '" " I... 1, "'i 111.HHlllllli 'I') ;4')1

li.
. l l.~I I l
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Genpart.REG. NR. 4~ /9

Matr.nr.," 2.!. Clgod m.·fl.
Ølgod sogn.

l '" 1 II ll. • 11 J'h tf L. JU'i

! i ,Anmt:l~erens navn og bopæl (kontor):

Fredflillgsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted,

• ~ .l

Fredningstilbud . l J

..
4. J • I. ~

Underteg-nede 0lgod sogneråd på kommunensvegne
tilbyder ht't"ved ~Olll ('jel af llIatr. 111'. 2.!

af Ølgod m.fl. bY.r
01g04

nedenfor anført.
sogn,

at lade nedennævnte ar.:al af OVClll1a'vnte matr. nr. frede som

Arealet beskrives sålede,,: Hele arealet.
, 'l,: I, ,I

III, l .

'I

, l l •• I i l

.1 ll,tlr i: .li.,..{ , o,ql.!!,

\ '1 q, 'I" Id \ • l, I ',.1 II ,U l }

Frcdnillgcn har følgende omfang: .1','" .. ''''"1'1

Arealerne må ,ikke bebygges eJler ocplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller. .vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

~~an~fo~mato:'stati()ner, Ic'c1nirigsm'aste~, o. lign., skur~,: p~~al~s~~a~f; :~od~~~7h~i1.e~ }il
beboelse" hønsegårde. p' wddin~ct: eller andet, som kan virke skæmmelJde. l,J ~ClL,_.v

• j • w, _ 4.. J} "_8 J j ~ l J" l r.. I; .. •

l~'. '. • ~~ ~/orb,Ch~ld.cr~.:dog ret tU~ '•• afr.Jill., •• ~~bl~"'~!~~~:~!.j'~~1'YD1ng
at' 4. »4 .ArefJ.e1· H·egeå•• ·~lgn1Jl~er~åtlb~~lll·.·Jhl~~.trJ~-:~.... Om-

. i l~ -' ~~ ,)'"[", ."Ift,

f l 'J. , . ..&ng som det er d.t nu. ' _..~, " .' d" ·"Mlll ..• J
, . f'

~... \~.

.. J j

dog 1Il1~1l ud/.:ift fozJD!igk ommunen.
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Påtaleherettiget i henhold til foranstående ~r fredningsnævnet for Ribe amt og
.• • ., l . l' I... menighedsråd, hxer fpr sigJel!er i foren,.iqg.01104 80P- l ." • • .

l' \ , J j

• den 28/1 19 Sal
Bane Nl,løsn. Peder E. • • • ~.d.r••n. Alf~s4 J.pp••• n.
AugU8i1A\l8JUolsisn8m. J. V. John •• n. TbIiWl~ nor."'.'.'
ltr18i1an S1ietfeneen. ~ereD K. 11.18m. hud lJlucS•• n,

~ .. 11 • lKlretine Vedatet ...H.øu. S.ren B.~lJ,l :f.4el'e,n.SUin~r14~toraan"
'I ,

III I

.. ' J I.. I J 'II )

. Idet trellniugsnævnet for Ribe amt modtager og !{odkencler foranståencle frednin~s-
tllhud. bestemmes dN, at tilbudl"l skal lyses ~()m servitut på matr. nI'.

af
by

1l;1&Od lI.fl .r "1&'1 sogn,

hvilket matt". nr. i forbindelse medmatr UL.-%XSXXXXXSXXXXXXXXXXXXX~~~.&~
ibd ud§r:i ~) l f d cl I .. ..Sar r ' e re e e area ses mdtegnet på

vedlagte kort, al hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

. Tingl~snin~en .sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvolOrn henVises til eJendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 12. aarll. l'Sa.: I .1· li

J • • 11 J": U p.' ., ... ,' J.,

I ., ~14nSACe"'fte'\ a0c1klnd.r b.n.4', at ItJrl'alDalllil1nl." ,ll"
'\s.ll81r'.''''l o.. ~.n.ell'w- ••• 14, •• ' al .a~,•.•,a.l.ti.~."~"I',Q'i-.,1., af 29. "fIU"" ,;L9~~i,\11+~~~ :vH-.f" ..14~'$"" .~'\ ~ø'.1l'i.lf.~••

. . u411" , ..,øiN•• oat." .i koøu.l. tor.... 14.~'·*11 J 1'."1"'\11: 1 u'el'
.;•.1' • L·llqtiaatl" j,f"'.'''' •• l.':ra.''i ';19'1.1"":.J,_4114CH.A/~,,'Vl'31

oa ~~~ ••• 1DI ~~ .~ ... ' Dl' ••~. eller al.i4. , •• tien4 •• I~'...•• , ..,bre.er.· 'iRe""'l'" tOl'io....·~o. '7kl.'U .•I'~ ... tya' ...... ,t
"11koIl'lJDeZ'1l1be .. 'ter 4. "(,r:r:e4JL1n&lSnIIynl11 . J, , .... ~ ••• .J jJl) 4,,,,1:

tol'
Blbe Aa'll'aaOlkl'.4e.

-0-0-0-
•M.)~ .1t : I II I lill I II :" !' 1*



Genpart. REG. NR. ~<f5//r;z-
I IJ

.l) (,
I

Matr.nr. 4æ og 4o, ilgod
m.fl. bJer, 01g01 sogn.

, Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet ior Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud
Jens Peter Skaarup Andreaøen
40

SIDx'en Clau6en og
4!, ogUndertegnede

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
~lgod u.. fl.

af

, sogn,
j .

at l~de nedennævnte areal af ove~~r. på. !Ødm itlnibnltafprJ.;m(pl. kirket'u-

dene n\ln.lcllfsltJ~ ~lrieu (lsi t~r k1rkes4ra~n.
id! I 1 I ! l

I, I

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplanles med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteaer, boder; vogne til
beboeR,~~~iJiJi~'Qldet, som kan virke skæmmende.

Jeg forbeholder mig dog, ~~t til at

• I l. I l , I L 'j

Vi ~ fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Je~# ~f&stået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på~ ejendom
tna&J..9.d m. fl. . af Ølg04

by~
øJe 0"-

sogn

dog uden udgift for øHgv4'3
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l
i
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I
i

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frednin~s~~vn~t for ~ibe, amt og
menighedsråd, hver for sig 'eller i fo~ningJ • l ,

,den 6. doollr.

tJlJraøClaus.n.

,\ l • I

, ,

, 'I ., l

Idet fredningsnævn'et for Ribe amt modtager 'og godken~e~ 'fo~alnst~;na~ rf~dn'illgs-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4.1 Ol 41.

af
by sogn,

hvilket i!latr. nr. i :lti~a'ift~JØUi.JDIX
iitXIdgør 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 lC2, IIUil,rt. 1952.
11 li I. I l' 11 ul ;~IJ" .. __" ~ p~ 11.,. ,1:1.,,/

ll;.~:;'~:,".s. j)fJ.;i>boå!.~n for netaklel. J1'~'SJ, .'fut., &8..... -.
"j " ... ' ., ~ ",,' ter øg Veatli-' .m_.fll~'~II:~~~!ltit.·.1.19,a.

LanoJ\4r1fJ.it.k.t,"~, 8M H~, I.. , .J ,~. ;,,'j,,'''''' ..~r}I~.;.ji~11"t:!l,....~~I.,,, Jti

1.)'8•• '1'1Dt',boa. Bd, .Jlgod VI v. Bl ... .l.".Ak~III.__ t1~'J"'~J~J6.

Itlol•.,.
.... aøt.

l • l l, l

~,,
Genpartena rigtighed bekræftes.

, • , ' .. l', I • l 11 J;~,.IJJj,')a1 \l~ I- ,.
" , J FREDNINGSNÆVNET.H I) '.. I l ),,,2.t)lb~h i;1.1'i-\.1

R18e: AMTS~:ADSKREDS den 3 •• J.AAl/ 19.~.4'~IJI',II.

I • ;~{ .'. '.1
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l
I

I
REG. N R. ~tff//r9-

Gen:p&ri.
l', " II, Id.d :'11. I L.~I)h l:Jd dl,Jil'l

Anmelderens navn og ,bopæl,Jl$olltor):
• l '.

lItair~ru:.!14q, j Øl'soØ-,lI,.tl.byer, Ølgod 8ogn.'
f'redliillgsflcevrtel fur Ribe amtsrtiåskreås,
dummefkontoret, ' Hois/ed,.. , '!' l :

Fredningstilbud

U11llcrteg-ne<le J .nøine Marie K1røt in. HønBQ
tilbyder hen ed &om ejer af matr. IJI'. 4q

af 0liOd a.fl. byer

01iOd sogn,
at lade nedellnæ\'nle areal af ov('nnævnle mate. nI'. frede som nedenfor anført.

Areale't heskrives således: En bræmme pi 20 a •• bre44. 1&11184.ti

.nord11g.· 4ig. 'af 'kirk.gAr4.DJ~ I ,I., 'd l, I '111, III id!", II ,'" l
~ lo I I I, ,'. ;.I! ,,-l

... 'II

"

11, 1'!.lI i ,Ii ll. ,J JO A i l ~lj II,

I . I I !. II ';,'1111' , I~l'I j'l

,,,,,( j,,,,i, III ,.llll'HI IU' I. i'l

, "

Fredningen har følgende omfang: 1.1 I I /,(1 ::):t, ;,Illlli,') I'"

Arealerne må ,ikke bebygges ~lIcr heplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
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AFGØRELSE 

i sag om opførelse af tilbygning til eksisterende menighedshus inden for kirkeomgivelses-

fredningen omkring Ølgod Kirke i Varde Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (fred-
ningsdispensation). 

 
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig dels afslag af 26. januar 

2016 på ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen omkring Ølgod Kirke til at opføre 

en tilbygning til det eksisterende menighedshus på matr. nr. 2a Ølgod By, Ølgod til en dispensation 

på vilkår om, at et endeligt projekt, herunder byggeriets endelige udformning og placering, godken-

des af fredningsnævnet. 

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke 

har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 66, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse. 

  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2016 om naturbeskyttelse 

2
 Lovbekendtgørelse nr. 1205 af 28. september 2016 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Ølgod Menighedsråd. 

Udover klagen fra menighedsrådet har også Ribe Stift og Provstiudvalget for Varde Provsti fremsendt 

bemærkninger til fredningsnævnets afgørelse. 

 

I klagen gøres navnlig gældende, at ønsket om dispensation til at opføre en tilbygning til det eksiste-

rende menighedshus hverken er i strid med fredningsdeklarationen eller med dispensationspraksis på 

området. 

  
Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, har med afgørelse af 26. januar 2016 meddelt Ølgod 

Menighedsråd afslag på en ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen omkring Ølgod 

Kirke til at opføre en tilbygning til det eksisterende menighedshus på matr. nr. 2a Ølgod By, Ølgod.  

 

Fredningsnævnet har, på baggrund af fredningsdeklarationens ordlyd og formålet med fredningen, 

vurderet, at det går ud over rammerne for dispensationsadgangen, som er hjemlet i naturbeskytte l-

seslovens § 50, stk. 1, at dispensere til gennemførelse af det ansøgte projekt. Ifølge fredningsnæ v-

nets vurdering kræver en gennemførelse af projektet derfor at fredningsdeklarationen ophæves.  

 

Fredningsdeklarationen på arealet er en kirkeomgivelsesfredning (Exner-fredning), der har til formål 

at sikre indsigten til og udsigten fra kirken. 

 

Deklarationen er tinglyst den 12. marts 1952 og omfatter et areal øst for Ølgod kirke, herunder matr. 

nr. 2a Ølgod By, Ølgod. Herudover er tinglyst tilsvarende fredningsdeklarationer på arealer nord og 

vest for kirken.  

 

Ifølge deklarationen må arealerne ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transfo r-

matorstationer, ledningsmaster o.lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, 

møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. 

 

Af deklarationen på matr. nr. 2a Ølgod By, Ølgod fremgår endvidere, at det daværende Ølgod Sogne-

råd i forbindelse med fredningen forbeholdt sig ret til ”saafremt der bliver Tale om Nedrivning af de 

på Arealet liggende Bygninger at bebygge Arealet i samme Omfang som det er nu ”. 

 

Ansøgningen 

Det ansøgte projekt omfatter opførelse af en tilbygning til det eksisterende menighedshus, der ligger 

ca. 30 m øst for Ølgod Kirke. 

 

Det eksisterende menighedshus er opført i 1892 og registreret som en bevaringsværdig bygning 

(med en bevaringsværdi på 3 = høj bevaringsværdi), hvilket bl.a. betyder at der ikke uden videre må 

foretages udvendige bygningsændringer. Huset er en 2-plansbygning med et bebygget areal på 

285,5 m2. Førstesalen er indbygget i bygningens tagkonstruktion, og står i dag ubenyttet hen, bor t-

set fra et depotrum. 

 

Ifølge projektbeskrivelsen ønskes den ansøgte tilbygning opført nord for det eksisterende menig-

hedshus, parallelt med dette, og forbundet via en mellembygning. Tilbygningen omfatter mødeloka-
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ler/konfirmandstue, gang/garderobe samt vindfang, og vil få en størrelse på mellem 180 m2 og 195 

m2 (opvarmet etageareal). 

 

Om placeringen af tilbygningen oplyses i projektbeskrivelsen, at den er valgt for at bibeholde mest 

muligt indsigt til kirken og kirkegården fra Kirkegade, der løber øst for menighedshuset.  

 

Udover opførelse af tilbygningen omfatter projektet også en ombygning i det eksisterende menig-

hedshus, der dog, bl.a. grundet husets høje bevaringsværdi, primært er en indvendig ombygning. 

Ifølge projektbeskrivelsen omfatter ombygningen af det eksisterende hus, at et mødelokale ombyg-

ges til præstekontorer og forkontor, og at der indrettes handicapvenligt toilet og rengøringsrum.  

 

Foruden projektbeskrivelsen indeholder ansøgningen også et skitseforslag med yderligere beskrivel-

ser af det ansøgte byggeri. Skitseforslaget er udarbejdet med henblik på ansøgning om principiel 

godkendelse af etablering af bygningen, primært idet arealet er omfattet af en fredning, og at der i 

et endeligt projekt kan komme mindre ændringer. 

 

Varde Kommune har i forbindelse med fremsendelse af sagen til fredningsnævnet oplyst, at kommu-

nen anbefaler at nævnet meddeler dispensation fra fredningen til gennemførelse af projektet. Her-

udover oplyses, at kommunen er sindet at meddele byggetilladelse til projektet, bl.a. på betingelse 

af, at facaden, som er en del af mellemgangen mellem de to bygninger, står som blank "rå" mur-

værk. Kommunen er ligeledes sindet at meddele en fornøden dispensation fra afstanden til offentlig 

vej.  

 

Naturstyrelsen har til sagen anført, at fredningsnævnet skal være opmærksom på, at ansøgningen 

eventuelt kan være en videregående afvigelse i forhold til fredningens formål, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. 5.  

 

Styrelsen bemærker hertil, at større byggerier af menighedshuse, sognegårde mv., uanset behovet 

for nærhed til kirken, er blevet anset som stridende mod fredningens formål og dermed uden for 

fredningsmyndighedernes dispensationskompetence, jf. § 50, stk. 1. Evt. gennemførelse af byggeriet 

vil således forudsætte en ophævelse eller ændring af fredningen. Det beror på en konkret vurdering, 

om et byggeri i ovennævnte forstand og i relation til fredningens formål må anses som ”større”. Efter 

Naturklagenævnets praksis vil byggeri på mere end et par hundrede m 2 - afhængig af den nærmere 

beliggenhed og udformning – normalt blive anset som større. 

 

Styrelsen har over for fredningsnævnet anbefalet, at der afholdes en besigtigelse i sagen, med 

henblik på en nærmere redegørelse for byggeriets beliggenhed og udformning inkl. dettes mulige 

påvirkning af indsigten til kirken, set i relation til de landskabelige forhold samt i relation til den 

indvirkning som den eksisterende bebyggelse har på indsigten.  

 

Ribe Stift har fremsendt en udtalelse fra en kgl. bygningsinspektør til fredningsnævnet. Af bygnings-

inspektørens udtalelse fremgår det, at han finder udformningen og placeringen af tilbygningen god, 

at han vurderer, at den ikke vil få betydning for hverken indsynet til kirken eller udsynet fra kirke-

gården, og at han anbefaler, at der gives dispensation fra fredningen.  

 

I forhold til projektforslaget indeholder bygningsinspektørens udtalelse tillige nogle konkrete anbefa-

linger til mindre ændringer af både byggeri og udformning af omkringliggende udearealer.  
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse og møde i sagen med deltagelse af repræsentanter fra 

Ølgod Menighedsråd, tegnestuen der har udarbejdet projektet, Varde Provsti, Ribe Stift, Varde Kom-

mune og Friluftsrådet. 

 

Af fredningsnævnets protokol fra besigtigelsen fremgår, at der om baggrunden for og formålet med 

det ansøgte projekt bl.a. blev oplyst følgende: 

 

- At menighedshuset i dag benyttes til møder, kontorer for præsterne, graverfaciliteter m.v. 

- At Ølgod Menighedsråd ønsker at udvide menighedshuset for at skaffe plads til og samle de aktivi-

teter, der relaterer sig til det kirkelige arbejde i sognet. Da Ølgod by er centrum for det kirkelige liv 

i sognet, ønsker man - både af hensyn til det kirkelige liv og af økonomiske grunde - at samle de 

kirkelige aktiviteter på ét sted og i tidssvarende rammer. 

- At tegnestuen har vurderet mulighederne for at ombygge menighedshuset, herunder overetagen. 

Selvom overetagen i dag kun er udnyttet i begrænset omfang, og derfor kan inddrages til mødelo-

kaler m.v., vil adgangsforholdene lægge begrænsninger på udnyttelsesmulighederne, fordi gang-

besværede og kørestolsbrugere ikke kan komme op ad trapperne.  Samtidig er det et myndig-

hedskrav, at der kan etableres ordentlige adgangsforhold til loftsetagen og nødudgange. 

- At den ansøgte tilbygning er udformet således, at mødelokalerne kan slås sammen, så huset bliver 

fleksibelt. 

- At konfirmandundervisningen skal foregå i menighedshuset, bl.a. idet flere skoler i de omliggende 

landsbyer er blevet nedlagt, så der ikke længere er mulighed for at afvikle konfirmandundervisnin-

gen i lokalområdet. 

- At den gamle præstegård, hvor der bl.a. var konfirmandstue, er blevet solgt, og at den nye præ-

stebolig ikke indeholder mulighed for afvikling af møder og konfirmandundervisning. 

- At der i forbindelse med renovering af menighedshuset i 2013 blev indrettet tidssvarende graver-

faciliteter i menighedshuset for at opfylde kravene i arbejdsmiljølovgivningen. 

Varde Kommune oplyste herudover, at det eksisterende menighedshus er tidstypisk med en høj 

bevaringsværdi, at det er overordentligt velbevaret, at der i forbindelse med den løbende vedligeho l-

delse og renovering af huset er taget hensyn til dets kirkenære beliggenhed, så harmonien er blevet 

bevaret, og at det er Varde Kommunes opfattelse, at der med det ansøgte projekt er fundet en 

harmonisk løsning, der tilgodeser det bevaringsværdige hus og kirkelandskabet.  

 

Friluftsrådet påpegede ved besigtigelsen, at der er en enestående indsigt fra Kirkegade mod Ølgod 

Kirke, som har en markant beliggenhed i landskabet set fra øst. Såfremt byggeriet gennemføres, vil 

indsigten i væsentligt omfang gå tabt, og Friluftsrådet kan derfor ikke gå ind for, at der meddeles 

dispensation til byggeriet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har i afgørelsen vurderet, at der ikke kan meddeles dispensation til det ansøgte 

projekt, idet det går ud over rammerne for dispensationsadgangen, som er hjemlet i naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1.  
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Fredningsnævnet henviser i afgørelsen til fredningsdeklarationen, hvor det fremgår, at det pågældende 

areal ikke må bebygges midlertidigt eller vedvarende, men at Ølgod Sogneråd, der ejede ejendommen på 

fredningstidspunktet, forbeholdt sig ret til ”saafremt der bliver Tale om Nedrivning af de på Arealet liggen-

de Bygninger at bebygge Arealet i samme Omfang som det er det nu”. 

 

Fredningsnævnet tolker denne passage således, at forbuddet mod bebyggelse af det fredede areal øst for 

kirken er eksklusivt, således at der alene kan dispenseres til et nybyggeri på arealet, såfremt det eksiste-

rende menighedshus nedrives og erstattes af et byggeri med tilnærmelsesvist samme byggede areal. 

 

Endvidere henviser fredningsnævnet til Naturklagenævnets restriktive praksis om dispensation fra kirke-

omgivelsesfredninger. Fredningsnævnet anfører, at Naturklagenævnet i sin dispensationspraksis har anlagt 

en lempeligere vurdering af byggeri til kirkeformål end byggerier til andre formål, men at det i denne 

praksis er forudsat, at en placering i nærheden af kirken er nødvendig, og at selv større byggerier af 

menighedshuse, sognegårde mv. - uanset behovet for nærhed til kirken - er blevet anset som stridende 

mod fredningens formål. 

 

Da det eksisterende menighedshus skal bevares, da arealet ifølge fredningsbestemmelserne ikke må 

bebygges, medmindre menighedshuset nedrives, da der skal opføres en tilbygning på ca. 180 m2 til 195 

m2, og med udgangspunkt i den restriktive praksis om dispensationer fra kirkeomgivelsesfredningerne, 

samt på baggrund af deklarationens ordlyd og formålet med fredningen, vurderer fredningsnævnet, at en 

gennemførelse af det ansøgte projekt kræver at fredningsdeklarationen ophæves, jf. § 50, stk. 5.  

 

Klagen 

Ølgod Menighedsråd gør i klagen gældende, at ønsket om dispensation til at opføre en tilbygning til 

det eksisterende menighedshus, hverken er i strid med fredningsdeklarationen eller med dispensat i-

onspraksis på området. 

 

Menighedsrådet finder ikke, at fredningsbestemmelsen – som vurderet af fredningsnævnet – er 

eksklusiv, så forbuddet mod byggeri udelukker en dispensation, med mindre der er tale om, at det 

nuværende menighedshus nedrives og erstattes af et nyt hus af nogenlunde samme størrelse. Me-

nighedsrådet bemærker hertil, at menighedshuset allerede havde ligget på stedet i mange år, da 

man foretog den frivillige fredning i 1952, og at menighedsrådet derfor opfatter fredningsbestemme l-

sen sådan, at man har forbeholdt sig ret til at vedvarende at have en bygning (et menighedshus) på 

stedet – også selv om det eksisterende hus måtte blive revet ned – men at man ikke dermed har 

foretaget en begrænsning eller forhindret muligheden for i øvrigt at kunne opnå dispensation.  

 

I forhold til praksis på området, anfører menighedsrådet, at der er tale om en mindre tilbygning på under 

200 m2, som er nødvendiggjort af hensyn til udviklingen i sognet og pastoratet. Det oplyses hertil, at 

sognet og pastoratet, efter salget af den tidligere vedligeholdelseskrævende præstegård, mangler egnede 

lokaler til brug i forbindelse med aktiviteter for menighedslivet, og at det efter menighedsrådets opfattelse 

er naturligt, at lokalerne etableres i forbindelse med det eksisterende menighedshus og i umiddelbar 

nærhed til kirken. Menighedsrådet ville ikke have søgt om dispensationen, hvis ikke der havde været tale 

om et absolut behov af hensyn til sognets kirkelige liv, og bemærker i øvrigt, at projektet støttes af både 

Varde Provsti og Ribe Stift. 
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Derudover anføres i klagen, at det ansøgte byggeri alene vil medføre en mindre begrænsning af 

indsynet til Ølgod Kirke, og at menighedsrådet ved en opførelse af tilbygningen vil efterkomme 

anbefalingerne i den kongelige bygningsinspektørs udtalelse. 

 

Fredningsnævnets bemærkninger til klagen 

Efter at have modtaget klagen fra Ølgod Menighedsråd har fredningsnævnet oplyst til Natur- og Miljøkla-

genævnet, at fredningsnævnet fastholder afgørelsen, og at de synspunkter, som er anført i klagen, ikke 

giver fredningsnævnet anledning til at afgive en egentlig udtalelse. Fredningsnævnet oplyser samtidig, at 

det under nævnets votering blev drøftet, hvorvidt der var mulighed for at placere et menighedshus på en 

anden lokalitet i nærheden af kirken, at benytte lokaler på skolen, der ligger over for menighedshuset, til 

konfirmandundervisningen, og at indrette undervisningslokaler på 1. salen i menighedshuset. 

  

Klagers supplerende bemærkninger 

Som reaktion på fredningsnævnets supplerende udtalelse, har menighedsrådet fremsendt supplerende 

bemærkninger til klagen.  Menighedsrådet redegør i disse bemærkninger yderligere for, hvad der ligger til 

grund for ansøgningen om udvidelse af menighedshuset, samt hvorfor de af fredningsnævnet omtalte 

andre løsninger ikke er mulige. 

 

I forhold til forringelse af indblikket til kirken fra øst, bemærker menighedsrådet, at det vil dreje sig om 

fjernelse af max. 10 m, og at det er Ølgod Skole, der får forringet indblikket. Herudover anføres, at der 

fortsat er et meget smukt indblik til kirken fra syd, hvor rigtig mange har glæde af dette. 

 

Endvidere oplyses, at der på arealet overfor menighedshuset (øst for Kirkegade) på fredningstidspunktet lå 

en kro, hvor der jævnligt blev afholdt marked og at man måske dengang har været bange for at der 

kunne bygges markedshaller osv. på arealet. Kroen er i dag væk, og arealet bliver nu benyttet af Ølgod 

Skole. 

 

Afslutningsvis udtaler menighedsrådet, at man er meget uforstående over, at en fredning lavet i 1952, 

hvor verden så helt anderledes ud, skal bremse for en udvikling i kirkelig sammenhæng i 2016. 

 

Supplerende bemærkninger fra advokat, Varde provsti og Ribe Stift 

Som supplement til Ølgod Menighedsråds klage har en advokat på vegne af menighedsrådet frem-

sendt en række yderligere bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Som reaktion på fredningsnævnets supplerende udtalelse er tillige modtaget bemærkninger fra hhv. 

provstiudvalget for Varde provsti og Ribe Stift.  

 

Advokaten anfører, at fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddele d i-

spensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, og 

at det derfor er helt afgørende at få klarlagt formålet med den aktuelle fredningsdeklaration.  

 

Ifølge advokatens opfattelse, er formålet med den konkrete kirkeomgivelsesfredning ikke kun at 

sikre indsigten til og udsigten fra kirken, men at kirkeomgivelsesfredningen yderligere har karakter 

af en bræmmefredning og en fredning af bybilledet omkring kirken. I kort form mener advokaten, 

at formålet med den konkrete kirkeomgivelsesfredning er at hindre, at kirkens omgivelser anvendes 

til formål, der er uforenelige med hensynet til kirkens fremtræden i landskabet. Advokaten henviser 

i den forbindelse også til, at der tidligere lå en kro over for menighedshuset, hvilket kan have været 

medvirkende årsag til fredningen. 
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Advokaten påpeger, at der ved vurderingen af, om der bør meddeles dispensation fra en kirkeomgi-

velsesfredning, bør foretages en samlet vurdering – herunder af bebyggelsens funktion, størrelse, 

placering og fremtræden i området – set i forhold til de interesser, der skal varetages med frednin-

gen. Hertil anfører advokaten, at det i den konkrete sag er menighedsrådets opfattelse, at det 

planlagte byggeri - når henses til det velbegrundede kirkelige formål, størrelsen, afstanden fra 

kirken og fremtræden i området - ikke vil være uforeneligt med hensyn til kirkens fremtræden i 

landskabet og dermed det overordnede formål med kirkeomgivelsesfredningen.  

 

Advokaten mener på baggrund heraf, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte, jf. naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, og uden ændring af selve fredningsbestemmelserne, jf. § 50, stk. 5. 

 

Advokatens bemærkninger omfatter herudover bl.a. en række betragtninger og henvisninger vedr. 

den aktuelle praksis vedr. kirkeomgivelsesfredninger, herunder at der er praksis for lempeligere 

vilkår når det gælder bygninger til kirkelige formål. 

  

Provstiudvalget for Varde provsti tilslutter sig indholdet af Ølgod Menighedsråds klage, og gengiver i 

henvendelsen en række af menighedsrådet synspunkter.  

 

Herudover bemærker provstiudvalget, at den ansøgte udvidelse af menighedshuset er vigtig af 

hensyn til arbejdsmiljøet ved kirken, bl.a. idet det er vigtigt, at præster, organist, gravere og præ-

stesekretær kan mødes i det daglige, og herigennem udvikle det gode samarbejde, som er så væ-

sentligt for det psykiske arbejdsmiljø. Provstiudvalget anfører bl.a. også, at udvidelsen er nødvendig 

for at skabe rammer for de nye opgaver, der kommer til folkekirken i disse år. Og at det, hvis me-

nighedshuset ikke må udbygges, vil være nødvendigt at opføre et andet hus i nærheden af kirken og 

afhænde det nuværende, hvilket vil ødelægge det historiske kulturmiljø.  

 

I Ribe Stifts bemærkninger fremføres ligeledes en række af de ovenfor nævnte synspunkter, fra både 

menighedsråd, advokat og provstiudvalg.  

 

Derudover påpeger stiftet bl.a., at kirkelivet siden fredningstidspunktet har ændret sig på en række 

områder, så menighedsrådene nu i udstrakt grad har brug for flere eller andre bygninger end tidlig e-

re til aktiviteter for menigheden eller til brug for kirkens personale. Stiftet bemærker hertil, at mange 

præstegårde, der har indeholdt konfirmandstue, præstekontor mv., frasælges, bl.a. som følge af 

pastoratsammenlægninger, store vedligeholdelsesudgifter, utidssvarende bygninger mv. I stedet 

etableres f.eks. sognegårde med konfirmandstuer/sal og kontorer til præsten og andre ansatte med 

tilhørende servicelokaler i form af toiletter, køkkenfaciliteter, depotrum mv.  

 

I forhold til placeringen af tilbygningen over for skolen, finder  stiftet, at denne er i tråd med den 

samhørighed, der gennem århundreder har været mellem kirke og skole, ligesom det vil være hen-

sigtsmæssigt i forhold til undervisningen af konfirmander mv. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget alle af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Jeanette 

Christensen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Marianne Højgaard 

Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg, Henrik Høegh, Henrik Waaben og Pelle Andersen-Harild. 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fastsat 

eller foreslået fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  

 

Videre afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fredning 

kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Den aktuelle ejendom er fredet ved fredningsdeklaration af 12. marts 1952. Der er tale om en sæd-

vanlig kirkeomgivelsesfredning (Exner-fredning), der har til formål at sikre indsigten til og udsigten 

fra kirken. 

 

Ifølge deklarationen må arealerne ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlert i-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transfor-

matorstationer, ledningsmaster o.lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse, hønsegårde, 

møddinger eller andet, som kan virke skæmmende. 

 

Af deklarationen for det pågældende areal fremgår endvidere, at det daværende Ølgod Sogneråd i 

forbindelse med fredningen forbeholdt sig ret til ”saafremt der bliver Tale om Nedrivning af de på 

Arealet liggende Bygninger at bebygge Arealet i samme Omfang som det er nu ”. 

 

Formålet med kirkeomgivelsesfredninger har generelt været at bevare kirkerne som en del af land-

skabs- og bybilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel nære som fjerne 

omgivelser, skal bevares. Hertil kommer beskyttelsen af udsynet fra kirken og fastholdelse af et 

frirum i de nærmeste omgivelser omkring kirken.  

 

Overfredningsnævnet traf allerede i 19883 en principiel afgørelse om forståelsen af disse fredninger. 

Afgørelsen gik ud på, at opførelse af mindre bygninger, som er nødvendige for kirkens eller kirkegå r-

dens benyttelse, ikke er i strid med fredningsformålet og derfor i givet fald vil kunne tillades ved 

dispensation. 

 

Naturklagenævnets og Natur- og Miljøklagenævnet har ved sin dispensationspraksis anlagt en lempe-

ligere vurdering af mindre byggeri til kirkeformål end byggeri til andre formål. Det er herved forud-

sat, at en placering i nærheden af kirken, inden for det fredede område, er fundet nødvendigt.  

 

Større byggerier af menighedshuse, sognegårde mv. er, uanset behovet for nærhed til kirken, blevet 

anset som stridende mod fredningens formål, og dermed uden for fredningsmyndighedernes dispen-

sationskompetence, jf. § 50, stk. 1. Evt. gennemførelse af byggeriet vil således forudsætte en oph æ-

velse eller ændring af fredningen, jf. § 50, stk. 5.  

 

Det beror på en konkret vurdering, om et byggeri i ovennævnte forstand og i relation til fredningens 

formål må anses som ”større”. Efter klagenævnspraksis vil byggeri på mere end et par hundrede m2 

– afhængig af den nærmere beliggenhed og udformning – normalt blive anset som større. 

 
Der er i den konkrete sag ansøgt om dispensation til at opføre en tilbygning til et eksisterende sog-

nehus, der ligger umiddelbart øst for Ølgod Kirke. Det eksisterende hus har et areal på 285,5 m 2 og 

                                                
3
 Overfredningsnævnet Orienterer, november 1988, nr. 413 
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den ansøgte tilbygning et areal på mellem 180 m2 og 195 m2. Tilbygningen skal rumme mødeloka-

ler/konfirmandstue, gang/garderobe samt vindfang. 

 

Idet der er tale om et skitseforslag, udarbejdet med henblik på ansøgning om principiel godkendelse 

af etablering af bygningen, kan der i et endeligt projekt komme mindre ændringer. En evt. gennem-

førelse af projektet vil derfor forudsætte fredningsnævnets godkendelse af byggeriets endelige 

udformning og placering. 

 

Fredningsnævnet har meddelt afslag til at opføre en tilbygning til det eksisterende menighedshus, 

idet nævnet vurderer, at en gennemførelse af det ansøgte projekt vil gå ud over rammerne for 

dispensationsadgangen, som er hjemlet i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  

 

Fredningsnævnet henviser i afgørelsen til fredningsdeklarationen, hvoraf det fremgår, at det pågældende 

areal ikke må bebygges midlertidigt eller vedvarende, men at Ølgod Sogneråd, der ejede ejendommen på 

fredningstidspunktet, forbeholdt sig ret til ”saafremt der bliver Tale om Nedrivning af de på Arealet liggen-

de Bygninger at bebygge Arealet i samme Omfang som det er det nu”.  

 

Fredningsnævnet fortolker denne passage således, at forbuddet mod bebyggelse af det fredede areal øst 

for kirken er eksklusivt, således at der alene kan dispenseres til et nybyggeri på arealet, såfremt det eksi-

sterende menighedshus nedrives og erstattes af et byggeri med tilnærmelsesvist samme bebyggede areal. 

 

Det er – modsat fredningsnævnet – Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at den pågældende del 

af fredningsdeklarationen skal forstås således, at det daværende sogneråd forbeholdt sig en ret til 

vedvarende at have en bygning på stedet, men at man ikke dermed udelukkede muligheden for i 

øvrigt at kunne opnå dispensation.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har herefter taget stilling til, om der i den konkrete sag kan meddeles 

dispensation, jf. § 50, stk. 1, herunder om det ansøgte byggeri, bl.a. ud fra beliggenhed og udform-

ning, må betragtes som ”større byggeri”, der jf. praksis på området,  ikke kan tillades ved dispensati-

on, men derimod forudsætter en ophævelse eller ændring af fredningen, jf. § 50, stk. 5.  

 

Ud fra det oplyste om projektet og kirkens omgivelser, herunder det fremsendte skitseprojekt, fotos 

mv., er det Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at en gennemførelse af projektet vil medføre, at 

indblikket til kirken vil reduceres, set fra en kortere strækning af Kirkegade øst for kirken, men at 

tilbygningen derudover ikke vil påvirke oplevelsen af kirken i landskabet nævneværdigt.  

 

I forhold til formålet med og behovet for tilbygningen, finder Natur- og Miljøklagenævnet det derud-

over godtgjort, at der i sognet og pastoratet er behov for skabe plads til og samle de aktiviteter, der 

relaterer sig til det kirkelige arbejde. 

 

På baggrund af ovenstående og ud fra en samlet vurdering finder Natur- og Miljøklagenævnet, at der 

bør meddeles dispensation til det ansøgte, jf. § 50, stk. 1, på vilkår om, at et endeligt projekt god-

kendes af fredningsnævnet.  

 

 



 

10 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer som følge heraf fredningsnævnets afslag af 26. januar 2016 til 

en dispensation på vilkår om, at et endeligt projekt, herunder byggeriets endelige udformning og 

placering, godkendes af fredningsnævnet. 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 

 

Rikke Flinterup 

Sagsbehandler 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

Ølgod Menighedsråd, att: Anne-Mette Strebel, ajstrebel@bbsyd.dk, Eva Holt Johannessen, 

holt.johannessen@gmail.com    

Varde Provsti, varde.provsti@km.dk   

Ribe Stift, kmrib@km.dk, kfj@km.dk 

Advokat Jens Graven Nielsen, jgn@advopartner.dk, sagsnr. 12-90742-UB  

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, biran@domstol.dk, sagsnr. FN-SJN-31-2015 

Varde Kommune, vardekommune@varde.dk, joga@varde.dk, sagsnr. 15/5237 

Kgl. bygningsinspektør Niels Vium, k-r@k-r.dk  

Skovbo tegnestue, att: Lasse Havn, lh@skovbotegnestue.dk  

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, svana@svana.dk, J.nr. NST-4112-03405 

Friluftsrådet lokalafdeling, att. Hanne Voetmann, fam.voetmann@mail.dk    
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