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F R E D N I N G S P R O T O K O L L E N
for

Vejle amts sydlige fredningskreds.

Den 2·1• februar 1977 afsagde nævnet kendelse i sagen
FVAS. 26/1976 Fredning af et areal ved Sdr. Bjert

kirke i Kolding kommune.
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Ved skrivelse af 22. maj 1974 rejste Danmarks Natur-
fredningsforening fredningssag for at sikre Sdr. Bjert kirkes
frie beliggenhed, således at en i 1953 gennemført fredning at
en 40 m bred bræmme øst og nord for kirkegårdsdiget nu også
skulle gennemføres vest for kirkegården, ligesom arealet syd
for kirken ønskedes fredet.

Ved nævnets kendelse af 5. november 1975 blev denne
fredning gennemført i det store hele, som ønsket af Danmarks
Naturfredningsforening, og endvidere blev der efter aftale mel-
lem Kolding kommune og nævnetbestem~ at nævnet fik indsigt
med byggeriets udformning på arealer, der støder op til det
fredede område.

Ved skrivelse af 21. januar 1976 rejste Danmarks Na-
turfredningsforening fredningssag efter aftale med Sdr. Bjert
sogns menighedsråd om en udvidelse af det fredede område nord
og øst for kirken og ved senere tilsagn fra Kolding kommune til-
lige om en udvidelse af området nordvest for kirken.

Nævnet antog sagen og bekendtgørelse herom har været
indrykket i Statstidende for den 3. marts 1976.

Fredningsplanudvalget for Vejle amt, de kommunale myn-
digheder og de kirkelige myndigheder har alle tiltrådt fredning-
en.

Sagen, der omfatter dele af matr. nr. l !Sdr. Bjert
by og sogn,tilhørende Sdr. Bjert sogns menighedsråd, og dele af
matr. nr. 42 an ------Sdr. Bjert by og sogn, tilhørende Kolding
kommune, gennemføres herefter således:
l. Bebyggelse skal ikke være tilladt.
2. Opførelse af boder, skure, master eller andre skæmmende ind-

retninger må ikke finde sted.
3. Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.



SØnder /bert By og sogn

Akt: Skab fY nr.
90 ~ (udfylde. af dommerko o et)

I~ ~=__-L~~..L_..L._-I LPræsfegaQrd ~

30 l}-

Terræn ry
SØnder By'er! 8y}
SØnder I!»erf sogn
Nørre Tyrsfrup herred
Vfjle aml

Udjrrrd!jel paD. !Jrund/ag tf /tjtJofop/an
ry 1967, supplerel 1.975.

SiJnafurer:

fX><)Q. Areal jredef fØr 5 novemher 1975-

f/l;7J21 Areal iredef ved kende/se
ry S. november /975.

--, Areal, derjredes f7U.

/fo/ding 'januar /977
lf(JOO
:Jour.nr:907/uf

Bestilllngs-
'" formular

Y.1 fløj. Jen •• n & K/eld.koy A/S

LAN Dl NSPEKT0RERN E
JEPPESEN & BJERRE SØRENSEN

AKSEL TORVET 2 • 6000 KOLDING
TLF. (05) 5205778
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for
Vejle amts sydlige fredningskreds

Den 5. november 1975 afsagde nævnet kendelse i sagen:
FVA. 267/1973: Fredning af arealer omkring Sdr~

1\ , •. ,

Bjert kirke i Kolding kommune..'••
, '
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Ved skrivelse af 22. maj 1974 rejsiB Danmarks Natur ...','> ',!..

,~ t' ..~'I;' • :;.\1 ";'~ , ;.! / ( l
fredningsforeninB fredningssag for at sikre Sdr,. Bjert~ k1rke:a~-:'('\

• :': "1;.' ~ .. ::

frie beliggenhed, således at en i 1953 gennemført fredn~ng .af~~;j

en 40 robred bræmme øst og nord for kirkegårdsdiget nu også"Sk~i

-2-

. ",
le gennemføres vest for kirkegården, ligesom arealet syd for .;~;

l ~ / ,,;"

, " - )~I';kirken ønskedes fredet.
Nævnet antog sagen og bekendtg~re1se har fundet sted '(

. ,

i Statstidende for den 19. juni 1974.
,

'l

Nævnet har ført forhandlinger med ejerne af·de af sa-:'"
gen berørte arealer, a/s Rafalu (ifølge tingbogen Niels Thyge
Jensen) og Andreas Bank, der er ejer henholdsvis af matr. nr.
l f og 26 h Sdr. Bjert by og sogn (arealer vest for kirken) og
matr. nr. 26 ~ smst. (arealer syd for kirken).

Nævnet har skønnet det af stor vigtæghed ikke alene
at sikre kirkens frie beliggenhed, men også at sikre, at bebyg- l,

gelse på arealer op til de fredede arealer og kirkegården ved
pålæg af byggecensurbestemmelser afpasses harmonisk til stedet, ir

4 tog har i den anledning ført forhandlinger også med Kolding kom-'
munes byplanteknikere.

Det bemærkes, at arealerne er beliggende i byzone, og I

at det af en af a/s Rafalu udarbejdet udstykningsplan fremgår,
at der er tænkt udstykket 3 parceller inden for det af sagen om-
fattede område, ligesom Andreas Bank har oplyst, at hans areal
vil kunne udstykkes i 3 byggegrw1de.

lJævnet har opnuet forlig med lodsejerne, dels om sa-
gens gennemførelse, oG med a/s Rafalu om erstatningens størrel-
se.

Sagen gennemføres herefter således:
Vedr. a/s Hafalu: Den nydvestlige del af arealet op til mod vest
mmn metro ~r. 112 ~ og mod syd til Kirkevejen, tillades udstykket
til en byc:cegrund, for hvis bebyggelse gæld"~r, at nævnet skal

,
I,'



• '~,I ':!;' J-,t "~7'';'~~:'''~'
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,godkende byggeriets placering på grunden og husets udseende;, ~'<;i
, ". '}I': I";/r

der skal søges afstemt med den øvrige bebyggelse omkring ki~ken:
" , '.

også ved materialevalg og farver. Arealet iøvrigt tilhørend.e''~:.:.:.~
:

.'

. ,. , ~.
denne lodsejer fredes overensstemmende med påstanden sål~des: ,~
l. Bebyggelse skal ikke være tilladt.

, .,

2. Opførelse af boder, skure, master eller andre skæmmende ind-
, "

retninger må ikke finde sted.
3. Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
4. Hensætning af udrangerede biler, markredskaber ellet lignend(

må ikke finde sted. , " ...,.

5. Arealerne må ikke benyttes til camping.
6. Arealerne må ikke tilplantes med træer eller buske.
7. De p~ matr. nr. 26 h værende frugttræer kan bevares, men gen-

"

plantning må ikke finde sted.
8. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-

, I

ning.
9. Veje eller parkeringspladser må ikke etableres indenfor det'

fredede område.
I erstatning udbetales 60.000 kr.

Vedr. Andreas Bank: Det tillades, at arealet udstykkes i 2 byggE
,grunde, således at nævnet skal godkende udstykningen, forinden
denne iværksættes. Bebyggelse af grundene kan først ske efter,
at nævnet Tlar Godkendt byegeriets placering på grundene og be-
byggelsens udseende, der skal søges afstemt med den øvrige be-
byggelse omkring kj rken også ved materialevalg og.farver:.:Nævne'
kan for disse grunde kræve fælles beplantningsplan for den del
af grundene, der ligger nærmest kirkegården i lo mis dybde.

I erstatning udbetales 5.000 kr.
-0-

e Det bemærlct' s , at nævnet har opnået tilsagn om tilsva-
rende byggeservj_ tutter vedrørende de erunde, der udenfor det,

;
.,..~



26, rl og ',::.: i."S:':J}
... l, .........\ .~.;.~.

fredede område liGGer ud til dette på matr. nr.142 ~'Sdr~ Bj~~~
. 1.1 ~., t

De till<endte erstatninger forrentes fra kendelsens, ~~~
, • J IJJ;

sigelse, og for så vidt angår erstatningen til Rafalu a/s udbe-::
tales erstatningen mod forevisning af dokumentation' for sels~a:/i

_/+-

, '

bets ret hertil.
Da det samlede erstatningsbeløb ikke overstiger'

100.000 kr., skal sagen ikke forelægges Overfredningsnævnet. De~

der ønsker eventuelle indsigelser behandlet af Overfrednings- ..
' ... ",nævnet, må selv indbringe kendelsen for Overfredningsnævnet in~

den 4 uger fra den dag, nævnets kendelse er forkyndt for den på~
gældende.

T h i b e s t e m m a s :
Fredning af arealer ved Sdr. Bjert kirke i Kolding . i

~. t,

kommune gennemføres som foran beskrevet, og som vist på vedlagt~
kort.

I erstatning til lodsejerne udbetales ,
.. ,'

a/s Rafalu v/ advokat Poul Møller, Kolding ••••••••••• 60.000 kr.
Andreas Bank, Sdr. Bjert............................ 5.000-

65.000 kr.
Erstatningen udredes med 6/8 af Statskassen, 1/8 af

Vejle amtskommune og 1/8 af Kolding købstads kommune og forren-
tea fra den 5. november 1975 med en rente på 1% over National-
bankens disconto.

PåtaleberettiGet er F~edningsnævnet ±?r Vejle amts syd·
J iCe fredninsskreds.

Niels Bech Vagn Vejen Petersen

Bruun

.. ,
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Bestllllngs-
formular

Nord nroAkt: Skab
(udfyldes af dommerkoncorecl

firJ/igere irerJel I~

B8g&~~ lidligerefredel

c:
>..
Z

I~

FZ3
2G~ C,;

Terrern '!f ~_---..L-J...::..:::..:......J..._...L------J._

SØnder !!J°erl B!:I) fZ4 f4

Sønder Bjert sogn
Nt/Jrre Tyrsirup herred
V~/e aml
U#ærd~elpaagron&~ W /1ijokpmn
cyl9h7, slJpp(erel /975.
Koldingi ok/aber /975

,---- --- ---

1-2000
Jour: nr. 8553
ur.

I Signafur:i ~ TidligerejrerJtI areal

i I "'gI IAreal, der n"fredes

andinspe/dØr: L;;-

LAN Dl NSPEKTØRERN E
JEPPESEN & BJERRE SØRENSEN

AKSELTORVET 2 • 6000 KOLDING
,------ ~TTIL,J"F:....._.lOS) 52~!LL7-=--' _

Y.1 fløj len.en & Kleld.koy A/S
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REG.NR. /~~9 T Afskrift.

Matr. nr. l~ ~nr. Bjert by og sogn.

. Stempel-og gebyrfri i h. t. § 33 i Anmelder:
r .l. nr. 140 af 7. maj 1937. Fredningsnævnet for

Vejle amt.

Fredningsdekluration,

For at bidrage til Sdr. Bjært kirkes frie beliggenhed bostemmer under-
tegngde menighedsl'åd for Sdr. Bjært herved, at der på pl'æstegårdons jord
matr. nr. l~ af Sdr. Ujært by og nogn på det areal, der ligger indenfor en
afstand af 40 m fra kirkegårdens nu~rende dige, ingensinde må opføres byg-
ninger, skure, transformatorstationer, anbringes beboelsesvogøe, telefon-
eller telegrafmaster eller andre skønhedsforstyrrende genstande.

Denne bestemmelse må tinglyses på metro nr. l~ af Sdr. Bjært by og
soen med påtaleret for fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet for
Sdr. Bjært hver for sig.

Medunder6kre~ne formand for meniehedorådet bekræfter, at unde~skriveren
~deør det scuulede menighedsråd.

Sdr. Bjært menighedsråd, do 1/12 1953.
Kr. Lauritsen. I. Carstensen. K. Refshaugeo Karl Pedereen.
H. Benkaard. P. Chris~~nsen. P. Eeg. J. C o !""ulk.

Det bekr.æftes, at underskriverno udgør det samlede menighedsråd.
Sdr. Bjmrt, d. l. dec. 1953.

Kr. Lauritsen.
(Formand).

2 G 160a160b es
Dot tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses som servi-

tutstiftende på matr. nr. la, Sdr. Bjer1 by og sogn, dog med følgende forbe-
hold:
l. Sålænge det på6wldende areal administreres af de kirkelige myndigheder,

træffer kirkeministeriet, dog efter indhentet orklærinB fra fredningsnæv-
net, afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tilli-
ee om selve byggeplanen for aisse, fpr så vidt bygniu«erne skal benyttes
til driften af præstegårdens jorder, til brug for præsten eller.! det he-
le taget Dkal tjene kirkelige formål.

2. Fredningsbestemmelserne bortfalder i det omfang, arealet senere måtte bli

ve inddraget under fi~i~~\tq~~eriet, den 8. december 1954.
P. Id. V. B. B.p ,,".M. G. edersen. ~sps.

-.viiI j



Godkendes 1 henh. til § 11 i lov nr. 140 af
7. maj 1937.

Fredningsnævnet for Vejlo amt. den 29. dec. 1954.
P. n. v.

c. Hudbeck.

I
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Matr. nr. 26h af Sdr. Bjert by og s~gn.
Afskri-ft. J?/

REG. NR. /9~9T ,~).;,;f ( f7
v'(, ,

Stempel-og gebyrfri i h. tv § 33.. .

Fredningsnævnet
for

Vejle amt.
i l. nr. 140 af 7v maj 1937.

Fredninesdeklaration.

Underskrevne plantageejer N. Th. Jenseng Sdr. Bjært, indgår herved
d, at der af den mig tilhørende ejendom matro nro 26h Sdr. Bjert by og

sogn fredes et areal som nedenfor bestemt:
Arealet omfatter den del, der begrænses mod øst af kirkegårdens dige

mod syd af den offentlige vej og mod vest af en linie, der i en afstand
~af 25 m fra kirkegårdens sydtw3'tligehjørne føres vinkelret på den offent-

lige vej. Grænsen mod nordøst bliver matrikulsgrænsen.
På dette areal må ikke opføres bygninger, skure, hønsehuse, ~iosker,

transformatorstationer eller lignende.
Denne bestemmelse må tinglyses på ovennævnte ejendom med påtaleret af

~enighedsrådet for Sdr. Bjært oe fredningsnævnet for Vejle amt uden 'bekostM
,i.ng for mig.

i'

FJedningen sker for at bevare kirkens og kirkegårdens frie beliggenhed,
og der ydes mig intet vederlag.

Sdr. Bjært, d. 16. maj 1951.
Ni elSl&'fl/sen.

Til vitterlighed om ægte underskrift, rette datø og om at underskrive-
ren er myndig:

S. Jørgensen, provst.
Nr. Bjært pr Kolding.

K. Robert Hansen,
sognepræst,
Sdr. Bjært.

Godkendes i h. t. § 11 i l. nr. 140 af 7. maj 1937.
Fredningsnævnet for Vejle amt,.d. 27. deo. 1952.

p. n. v.
C. Rudbeck.

-~\
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<r?P3 
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse 

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 

. nr., ejerlav, sogn:26 i og 51 af 
(i København kvarter) 

eller (idesøncierjydske l a n d s - S d r . B j e æ * t b y O g Købers 1 

deie)bd. og bl. i ting-sogrK Kreditors P ° p æ , ; 

bogen, art. nr., ejerlav, 
sogn. 

526 
2953 

•Øsrfty Akt: Skab 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Gade og hus nr.: 
(hvor sådant findes) 

Anmelderens navn og bopæl (kontor): 
Fredningsnævnet f o r Vejle Amt. 

Stempel- o'g geby r f r i i h . t . § 33 stemnel« kr øre 
X 1. n r . 14o af 7 . maj 1937. btempel. kr. øre. 

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n . 

Underskrevne p l a n t a g e e j e r Hans Sørensen , Sdr . B jær t , indgår 

herved på , a t nedennævnte a r e a l af den mig t i l h ø r e n d e ejendom • 

mat r . n r . 26 i og 51 af Sdr . Bjært by og sogn f r e d e s som nedenfor 

a n f ø r t : 

A r e a l e t omfat ter en bræmme langs med og syd f o r k i rke g å r d s d i -

g e t begrænset af d e t t e og af en l i n i e .parabel hermed i en a f s t and 

af 2o m mod syd. 

På d e t t e a r e a l må ikke opføres bygninger , s k u r e , hønsehuse , 

k i o s k e r , t r a n s f o r m a t o r s t a t i o n e r e l l e r l ignende skæmmende i n d r e t 

n i n g e r . 

Denne bestemmelse må t i n g l y s e s på de ovennævnte matr . n r e . 

med p å t a l e r e t af menighedsrådet f o r Sdr. Bjært og fredningsnævnet 

f o r Vej le amt. 

For f redningen ydes i n t e t v e d e r l a g . 

Sdr . B jær t , den 16. maj 1951. 

Hans Sørensen , 

Bjær t . 

T i l v i t t e r l i g h e d om ægte u n d e r s k r i f t , r e t t e da to og om, a t 

u n d e r s k r i v e r e n er myndig; 

S. Jø rgensen , p r o v s t , K. Hobert Hansen, 

Nr. Bjært p r .Ko ld ing . sognepræst , Sdr. B j e r t . 

Godkendes i h . t . § 11 i 1 . n r . 14o af 7. maj 1937. 

Fredningsnævnet f o r Vejle Amt, d . 27. decb . 1952. 

P . n . v . 

C. Rudbeck. ; •/ 

Jensen & Kjeldskov, A/S, København. -prT /rrrifrrn 
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DISPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 01969.19

Dispensationer i perioden: 21-04-1982



Vejle a~~~~g~~~l~{'~~ngskreds,
Domhuset. 6000 Kolding

Telefon: (05) 522800 (lokal 343)

Mont~~.·/) l Ht :1' i .... :H,I'-IU,.,."

FVAS. j. nr. 43/1982.
2 2 AI'R. 19Si

er Haderslev Stiftsøvrighed,
Ribe Landevej 3,
6100 Haderslev.

, REG. NR. J fJ; b '1 T

L .J

Deres j.nr. 5131/1005-1-----------------------
Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til

på ejendommen matr. nr. 26 b Sdr. Bjert by, Sdr. Bjert, at ombyg-
ge og udvide~ eksisterende fyr-, redskabs- og toiletbygning ved
Sdr. Bjert kirke.

for
Det fremgår af sagen, at ejendommen'er beliggende inden

kirkefredning. (Kendelse afsagt,21/2 1977.)
ix~~~~~~~~~~~~~~~bCK Nævnet meddeler

~æRXe~ herved tilladelge til udførelse af det forelagte
projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskri-
velse.

,
Efter naturfredningslovens § 64 a bortfalder tilladelsen,

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af Mil-
jøministeriet, ~ejle amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening
samt kommunen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt,
og tilladelsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræ-
ves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

Børge Andersen

1256 Kbh. K.
el l, 2000 Kbh. F.

,,) bilag retur.
Miljoministeriet
'I F /'(....0.'"""2v. nr .. , 1·_' .)



FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 

KOLDING ÅPARK 11, 6000 KOLDING - MAIL: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-14-2019: Ansøgning fra Sdr. Bjert menighedsråd om 

dispensation til at opstille en affaldscontainer på et areal syd for Sdr. Bjert Kirke.  

 

 

Fredningsregisterets nummer: 01969.19   Sønder Bjert Kirke 

       

 

Ansøgningen 

 

Linjen A/S, Arkitekter MAA, Horsens, har ved brev af 26. marts 2019 på vegne Sdr. Bjert Menig-

hedsråd ansøgt fredsnævnet om dispensation til at etablere en containerplads til opstilling af en af-

faldscontainer på et areal syd for Sdr. Bjert Kirke i forbindelse med graverfaciliteterne, der er under 

opførelse på arealet. 

 

Retsgrundlaget 

 

Arealerne omkring Sdr. Bjert Kirke er fredet ved tre fredningsdeklarationer – såkaldte Exnerfrednin-

ger - der er oprettet i årene mellem 1951 og 1953 for at sikre indsigten til og udsigten fra Sdr. Bjert 

Kirke. 

 

Den deklaration, der vedrører de arealer, hvor containeren foreslås opstillet, er oprettet en 16. maj 

1951. 

 

Det fremgår af deklarationen, at der på arealet ikke må opføres bygninger, skure, hønsehuse, kiosker, 

transformatorstationer eller lignende skæmmende indretninger   

 

Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, om der kan dispenseres i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1, til opstillingen af containeren. 

   

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af forretningsorden for frednings-

nævn  § 10, stk. 5. 

 

Fredningsnævnet meddeler Sdr. Bjert Menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 1, til opstillingen af containeren. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse”. 

 

Vilkår for dispensationen 

 

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk


Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

 Containerpladsen og containeren skal sløres – for eksempel ved beplantning - så den ikke er 

synlig fra kirken og omgivelserne omkring kirken. 

 Sdr. Bjert Sogns menighedsråd skal underrette Museum Sønderjylland, såfremt der under an-

lægsarbejdet viser sig at være arkæologiske fund på arealet, hvor containerpladsen etableres. 

 Containerpladsen skal etableres på det sted, der er markeret på det vedhæftede rids. 

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund: 

 

Linjen A/S, Arkitekter MAA, oplyser i ansøgningen, at grønt affald fra kirkegården deponeres på et 

areal syd for kirkegården, og at affaldet afhentes én gang årligt. I forbindelse med etableringen af 

graverfaciliteter ved kirken ønsker menighedsrådet at etablere en containerplads umiddelbart øst for 

de nye graverbygninger. Containerpladsen skal nedsænkes 0,8 meter i terrænet og dimensioneres så-

ledes, at der kan parkeres en container på arealet. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har ved breve af 12. juli 2019 anmodet Naturstyrelsen, Kolding Kommune, Hader-

slev Stift, Kolding Provsti, Sdr. Bjert sogns menighedsråd, Nationalmuseet, Danmarks Naturfred-

ningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk 

Forening om en udtalelse om projektet med høringsfrist den 12. august 2019. 

 

Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod projektet. 

 

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.  

 

Containerpladsen skal etableres på et areal umiddelbart syd for kirken.  

 

Det fremgår af den fredningsdeklaration, der vedrører arealet, at der ikke må opføres bygninger, skure 

og lignende, der kan virke skæmmende for kirkens omgivelser. 

 

Kirkelandskabet omkring Sdr. Bjert Kirke åbner mulighed for et uforstyrret indblik til kirken fra de 

nære omgivelser og udsigt fra kirken. 

  

Containerpladsen etableres således, at den sænkes ca. 0,8 meter ned i terrænet. 

 

Selvom containerpladsen ligger i en lavere kote end det omgivende terræn, vil containerpladsen være 

synlig og fremtræde som et fremmedelement i kirkelandskabet.  

 

Hvis containerpladsen sløres - for eksempel ved beplantning - kan den visuelt dæmpes, så den ikke 

skæmmer kirkelandskabet. 

 



Fredningsnævnet meddeler derfor Sdr. Bjert sogns menighedsrådet dispensation i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, til at etablere containerpladsen som vist på det rids, der fremgår under 

afsnittet ”Vilkår for dispensationen”, og på betingelse af, at pladsen sløres. 

 

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-

ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-

tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-

vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udlø-

ber 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 virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen 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 li-

geledes 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.  

 

http://www.naevne-neshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse 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 tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast 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. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del 

Kolding, den 26. oktober 2019 
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