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Navn: Gudbjerg kirke Reg.nr.: 435-02

12. t] 0.00

.Jf

•
Kommune: G'~dme
Ejerlav: Gudbjerg by O 50 100 200m

! I ! !

Sogn: Gudbjerg 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkninger
dato

• l.§: 3/3-1955 26/8-1965 Del af l.§:.

lJd 23/2-1950 8/3-1950 Hele lUe

lbo 23/2-1950 8/3-1950 Hele lbo. Tidl. l a.

e 23a 23/2-1950 23/10-195,1 Del af 23.§:.

23av 23/10-1951 Hele 23av.
.t d,.

33d 23/2-1950 5/9-1953 Hele 33-.

41d d Tidl. umatr. gadeareal.23/2-1950 Del af 41-.

56 23/2-1950 25/2-1950 Hele 56.

57
a 23/2-1950 8/3-1950 Hele 57a.

57
b 221'4-1955 23/4-1955 Hele b57-:-.

umatr.
areal 23/2-1950 Del af umatr. kirkegårds- og gadeareal.
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~ REG. NR. /~ PC
Genpart.

:B'HEDNINGSOVEREJl1SKmmT.
StempelfriLov nr. 140-1937.

Underte!!;nede formund for meniehedsraadet for Gudbjerg sogn, pastor
N. P. Hb,nsen, erkl,Br.er,at menighedsra"det er villigt til, som ejer af
matr.nr. 57 ~ oe l ~ oe l ~ af Gudbjerg by og sogn, at lade et areal af
dette. mati-.nr. frede " for' Ht 8ikre den fri beliggenhed' af GUdbje;g·'''lc.irk61

Arenlet l)esl~ri'Vess[;'b,lec1es:hele Jnatr.nr. 57 .li!: og hele matr.nr. l !
og l ~.

,
Fredningen har f~lg-ende omfang: ...
Arealerne maa ikke bebygges eller beplantes rned'udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke Pi:l.U arealerne rnaa.anW1nges trans-
form~~rstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isbo~er, vogne til beboels~ el~er opbevaring af
redskaber 'eller lignEnde skønhedsforstyrrende genstande.

l,
l

.. ,
""":·r : .

J,'.

~.

For fredningen kræves
Raadet er' eni~t i, at

ejendommen matr.nr. l ~ og
udgift for raadet.

Paataleberettiget i henhold til
for Svendborg amtsraadskreds.

forunstuaende er fredningsnævnet

ingen erstatning.
ovens taaende ..fr,e~ningstilbud tinglYl?es·.pea
57 ~ og l ~ af Gudbjerg ·by og sogn, dog uden

Gudbjerg præstegaard, den 23/2 1950.
(sign. ): N. P. h ...n.!3en.

Spr.
Idet. ~redninGsn()vnet :1:'01' Bvendborg ~'LJt's'r'audskredsmodtager og god-

kender: foranstt..aende fre~ningst.tlhud, 'bestemmes det, at fredningen vil 1
·være.at lyse ?aa !'H:..tr.nr. l i: o';;57 ~ og l ~ af Gudbjerg by;,og,.,sogn.
Matr.nr. l ~ og 44' er ell samlet ejendom. Det fredede are?l ees indtegnet :.
paa vedlagte' 'kort, af hvilket en genpe.:btbedes henlag'e'PI1l.'a:'hk't~n. .'

'1';

Fr~dning8ru~vnet for
.,.

,
tSvendborg l:imtsraadfjkl'eds',~p~t'. Gudbjerg, den 23/2 195c

~~ign.): Keiser-Nieisen •,.

Tinglysnin[;spf-lategning A.f 8/3 1950.

~,,

Genpartens rigtic;hed bekr,dtes:
~

•-
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Afskrift. .'.~

Matr.nr·~· 23!! Gudbjerg; by og' sogn. Anme14ø:r't

Fredningsnævnet for Svend~
borg _amtsrådskreds, Nyborg.

lREDNINGSOVERENSKOMST.
'-...

Stempelfri ' ......
Lov nr.14o-l937 •

.
Undertegnede sognerådsformand for Gudbjerg sogn,' D:=øller C.J.

Hansen, Gudbjerg I • '. "

erklærer at rå6e~'er villigt til, som ejer·af·~trD~; i,! af
....GUdb j erg' by- og sogn 'samt umatrikul e; e1, 8'ad'ejGi~d$ ,r.--~(ftt lad~ et are'w
af dette matr.nr. ~.m.:frede, for at ai.kre4en fri ~glilmih.ed af

"~Gudb jerg; kirke.
,

Arealet, beskri~es såledas: de umatrikul~e ~d~ealer uden-
omkirken herunder trekanten noIdvest for kirken4 og .~eaie1, 1lI~''t for
matr.nr. 56 samt den del af matr.nr. 23 å som ligge~ 8ydj,for ~trken
hen til den på kortet a.11givnebygD.ing. .,' . .'. /" ':. }, . '\

'" .: ! ~If;' r,~' li
~Fredningen har' :følgende odang,t '. "."':' ' ,,(. . '\
Ar~a1Orn. må ikk. b.bygges elle~ beplantee æodt~~~

~mg~endebe'pl'ahtni.ng, l1geso~%.eller ikke på QrealeJ.''ØrM' ' ~ I.
, ~ ,

transformatorstationer, telefon- og telegra:rinas'te:zr ... 1.t~;''e'"11'9t' -..\.( ~':
Iopsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebøelse, eller

opbevaring af redskab er' el.lign. skønhedsforstyrrende genet ande•
For fredningen kræves ingen erstat~ing.
Rådet er enigt i, at Gvenstående .fredningstilb.d tingl~ses

på ej endommenmatr.nr. 23 .!! af Gudbjjerg by og sogø 8a'mt de :Sor...
annævnte arealer.:' dog uden ugift, for :rMiilt.. ,,' :', ,';'.,< : t~,_

. Påtalebere1itiget i henhold til :fo:rttA'St'å\m~1·e1-:~~e4D.i~næv..
net for Svendbor€;'amtsrld-streds. "~,...".,~.'...., :J~i:t;;':iit~\f.,if.,......': "}J,;

• 'llf,· I"~J ' ..";.~ ....,,,...,~.li' ~ I<'''~ ",",,'Il,.., 'f,,"
Giudb1erg,. d~n 23/1 116'50. . ,.l :':':.::,.;"11 '<'; .l:, ~:, ,.' ..'~ "f \'

, J1.'JI/' I.,. '"""'''",,-,,'1 ~~. ....
O.J.Han§e~ .. .

.; .

Idet fr~dni~gsnævn~t.for'SVendberB~~t~~s~·~~ ~odtager og
\ ..

godkender f·oranstående fr edD:i'ng's'W:t-"'~e"'St'eomffi'S'_"'~~1r frQd!ttl.n~n '
.,.i1 være at. lyse på matr.nr"',123 ~, a:f. ,~~~~~Ø'.~. O&rh.p.. a:.t ,;k~k~

t~. 6 dkp·.~:L. f~ ~,r"J..'O:~;... R~j:i,e~~'i~ .• ,.~,.):.1 ..1.4.P •• < ~
FredningWæ9'ne't .:t4lr SVQJfi'b~1''tål4hf8r~lIkr<.å8;&Q~1i~·j("l:195Q.", •

K'01s~r~Rttl~; .1 ::",.. .', '':·t!''''/'~~'«.' •
, r All' "ir;' l '"'l~,ll){.~l, •

',t ' '.... f'{ ~

J ~:""'.'\~)~ ,;iØ.~ '1<1" l.
"borg-, den' 19: I'oktl~~i.951~'

" " !I

Afskrift.ns rågtighef bekræftesr
Fredningsnævnet for S~endborg amtsråd8kreds~

P'~.;r:~



~.
> Tilstede var endv'id.re .anutakturhan!ctln J~'~l~nUt~J''''l'''el'

~"'I-.jelt81 eJendo.lIen aatr.nr., .'6 at GUdb~n'8 la-Ve.' Maa ...Haa.,!,~.l"Ø
dl 'ril111 til ..., frede dn .J·end"'. eau',d.s, 6.t·!le _t.1?U".~".1, 'Ul

./ ' 'i l". ~~....trelIthall .nsker at optere ny. bygn1n,er .11e1l.t rore~'" ...... "
bygninger.at d. eket.terende, ~erBt at torel•• a', J1~e~ ., ~~

,........ '\ , .'hgD1ng.r tor navne' til godkend.lse. He t0'r'P11,.tn',•• '·...,.. ...t..
lkk. ,•• eJ.ndom~en at lad. optere tran8toraatøPe\a'lone~. ,-'l.to~
og ,.legrataa.ter o.lign., udøali.øto~er, l.boter, Togn. 'il,beb••le.
ell.r lign.nde. ' , .

Jor fredningen kr.ver han tngen er8ta'n1~. R~ .r .atl'i, at
tredutn«en tingl, ••• paa ejendo•••n.

Paataleberettiget or fredning.navnet •

I
I

.' et·,

L. \

I ~ , t j
REG. HR. ./;fjd'';·1:·P, "t' ',,,

-. lA ..!J'o
An.'.lder:

lr.dnln••n.... t iO?:STend-bor, ••t.r.a4'k~.~Nybora.

...tr.nr.: 56
Gudbjers by og eogn.

U.d f) k r 1 t t
at

fredningeprotokollen tor Svendborg umteraadakreds.
----0000---

A_r 1950 ten 2' t~bry.r foretog n~vnet kl. 11 1 ·Gu.b~.rc
!.'."r . Sp'rgsllaal '0. 'en tl'....Dil1l· a't

GudbJer'i( Id.tok .... *-....~~..;',.:,
'ormanden, dommer H~ Xe1••r-~lele.n og proT.t Bruu~ ••••l~

ag..!~.r.t1letede. Iftd~l••r. ~~dte 8ogn.p~8ten, pastor B. P" Han-
se~. -- - - - ~ - ~ - - - - - - ~ - -- - - - - - ~ - - ---• , ,---..-- .......

.1..~

.. 1 ", ...... p

"l, ,"lir ~. \.:~~

'l'

)J '''" L.~~ ~~ ~.:.~'It·ri 'I ~: ,I.v'
,

, ,

hneut_.en al...t.t.
(.ign.). Kat ••?-Wtel ••n. " .

, .'

,. ~ .,. t~J' i,; u l .. ( 1"'. 'c

\. I
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Matr. nr. 33 ~ af
Gunbjerg bv og sogn.

Anmelder f

Fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds

Nvborg.

UDSKRIFT
af

Fredningsprotokollen for Svendborg amtsrådskrede
----------- 000 -----------

År 1950 den 23. februar foretog nævnet kl. 11 i Gudbjerg:
Spørgsmål om fredning af Gudbjerg
kirkes omgivelser.

Formanden, dommer H. Keieer - Nielsen og provst Bruun, He8selage~~var tilstede. Endvidere mødte sognepræsten, pastor N. P. Hansen.

Derefter kom tilstede smedemester J. P. Johans en, Gudbjerg, der
er ejer af ejendommen matr. nr. 33 1af Gudbjerg by og sogn. Han erklæ-
rer sig Villi~~~ frede sin ejendom, således at han forpligter sig til,
såfremt han ønsker at opføre nye bygninger eller at foretage ombygnin-
ger af de eksisterende, først at forelægge planer og bygningstegninger
for nævnet til godkendelse. Han forpligter aig derhos til ikkØ' på ejen-
dommen at lade opføre transformatorstationer, telefon - og telegrafma-
ster og lignende, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller lig-
nende skønheds forstyrrende indretninger.

For fredningen kræver han ingen erstatning. Han er enig t, at fred-
ningen tinglyses på ejendommen. Påtaleberetti~et er frednings~vnet.

sign. J. P. Johansen.
Forretningen sluttet.

sign. Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, Nyborg den 2/9 1953.

f farmlade ... fJa ..... tlott hA
IDa> aupp

1
<.Ult tJr ~f {II~ ,

J. Hvas.
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Genpart. Anmeldere'
Matr~ nr. 57 ~, Gudbjærg by

og sogn.
Fredningsnævnet for Svendborg

Amtsrådskrede.
Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •-------------------------------------------
Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede ~raver Ejnar Jessen, Gudbjærg erklærer 8i~ villig til,
som ejer af eJendommen matr. nr. 57 .Q. af Gudb;jær~ bv o~ sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den frie belig~enhed af Gud-
bjærg kirke.

Arealet beskrives således: ~ hele matr. nr. 57 ~.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantea med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes tranef?rma-
toratationer, telefon- og telegrafmaBter og li~Qde eller ops~ttes skure,
udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redekabe~ eller lig-
nende ekønhedeforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages æn-
dringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hin-
drende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pA min fornævn-

te ejendom, dog uden udgift for mig.
Påta1eberettige~ er fredningsnævnet for Svendbor~ amtsrAdskreds og me-

nighedsrådet for Gudbjerg.
Gudbjerg, den 2/4 1955.

sign. Ejnar Jessen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender fOTaD8tående fredningstil-

bud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse p~ matr. nr. 57 ~
af Gudbjerg by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 22. april 1955.
-------------- sign. Keiser - Nielsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for fvendborg amtsrådskreds, den 22. april 1955.

S fA'1 S M I N I STt:kl E r j.IH: .2. 4tJ le I/ft~".,'« ' .~~~1v

25.APR .1955
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01290.00

Dispensationer i perioden: 21-10-1991 - 24-08-2005
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, S610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

Dato: 21. oktober 1991
Journal nr.: F r s. 18 /19 91

Gudme Kommune
Teknisk Forvaltning
Kirkegade 14
5884 Gudme

Vedr. Deres j. nr. 02.00.01. ~yvej 33.

Ved skrivelse af 17. maj 1990, vedlagt kort og tegninger samt fo-
tos, har De på vegne ejeren af matr. nr. 56 Gudbjerg by, Gud-
bjerg, Claus Mattiesen, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
opførelse af en ca. 34 m2 stor carport til erstatning for et ca.
25 m2 stort udhus på ejendommen, der er omfattet af en kirkefred-
ning, tinglyst 25. februar 1950.

Fredningsnævnets tilladelse er herefter nødvendig i henhold til
kirkefredningsdeklaration, jfr. naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelse fra Fyns Amtskommunes
Landskabsafdeling, der i skrivelse af 26. juni 1991 har udtalt:

"Den fredningsdeklaration, der er tinglyst på ejendommen, omhandler
bygningsmæssige ændringer eller opførelse/opstilling af bygnings lig-
nende genstande, men vedrører ikke eventuel beplantning, som det el-
lers er normalt i standarddeklarationer ved Exner-fredninger.
Den påtænkte carport med redskabsrum skal erstatte en eksisterende ga-
rage.
Lovligheden af denne fremgår der ikke noget om i amtsrådets arkiver,
men da den (ifølge Gudme kommunes ejendomsskattekontor) har stået på
ejendommen siden før 1970 uden at påkalde sig opmærksomhed, har den
vel i givet fald efterhånden lovliggjort sig selv.
Garagen dækker delvis for indblikket til den nederste del af kirken,
set fra øst, og den del af indblikket, der ikke er dækket, lukkes til

4agengæld næsten af thuja'er inde på kirkegården.

\<;).\0/7 -000 S
oJd. 35

I I ir
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Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~ {L :'2C'-L\
Hans Chr. Poulsen

formand

lif
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FREDNINGSNÆVNET

FOR .
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 7I 10 20 Telefax 64 71 55 20

Dato: 21. O kt O ber 199 1
Journal nr.: F r s. 18/1991

Gudme Kommune
Teknisk Forvaltning
Kirkegade 14
5884 Gudme

Vedr. Deres j. nr. 02.00.01. Byvej 33.

Ved skrivelse af 17. maj 1990, vedlagt kort og tegninger samt fo-
tos, har De på vegne ejeren af matr. nr. 56 Gudbjerg by, Gud-
bjerg, Claus Mattiesen, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til
opførelse af en ca. 34 m2 stor carport til erstatning for et ca.
25 m2 stort udhus på ejendommen, der er omfattet af en kirkefred-
ning, tinglyst 25. februar 1950.

Fredningsnævnets tilladelse e~ herefter nødvendig i henhold til
kirkefredningsdeklaration, jfr. naturfredningslovens § 34.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelse fra Fyns Amtskommunes
Landskabsafdeling, der i skrivelse af 26. juni 1991 har udtalt:

"Den fredningsdeklaration, der er tinglyst på ejendommen, omhandler
bygningsmæssige ændringer eller opførelse/opstilling af bygningslig-
nende genstande, men vedrører ikke eventuel beplantning, som det el-
lers er normalt i standarddeklarationer ved Exner-fredninger.
Den påtænkte carport med redskabsrum skal erstatte en eksisterende ga-
rage.
Lovligheden af denne fremgår der ikke noget om i.amtsrådets
men da den (ifølge Gudme kommunes ejendomsskattekontor) har
ejendommen siden før 1970 uden at påkalde sig opmærksomhed,
vel i givet fald efterhånden lovliggjort sig selv.

arkiver,
stået på
har den

Garagen dækker delvis for indblikket til den nederste del af kirken,
1 set fra øst, og den del af indblikket, der ikke er dækket, lukkes til
It' "gengæld næsten af thuja'er inde på kirkegården,

\~I

~(

"
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Den nye carport får ca samme højde som garagen og dækker derfor på
samme måde for den nederste del af kirken, men nu i hele bredden mel-
lem beboelsesbygningen og kapellet.

ttNår der overhovedet er mulighed for indblik til kirken hen over ejen-
dommen, skyldes det bl.a., at ejendommen pt. ikke er omgivet af en høj
hæk.
Der er imidlertid plantet en ny hæk, og når den når op i normal højde,
vil den dække helt for indblikket til kirken fra den vinkel, hvor el-
lers den nye carport ville dække den nederste del af kirken., ,

I~f
~
'.'
," 4tCarportens udseende forekommer rimeligt neutralt med de beskrevne ma-

terialer (lodrette l-på-2 brædder og eternittag) .

Det er således et spørgsmål om få år, før indblikket er dækket, og til
den tid vil carportens eksistens være af underordnet betydning i rela-
tion til indblikket til kirken.

I

j

~
\

:t

.. På baggrund af det specielle forhold m.h.t. beplantning, finder land-
"skabsafdelingen ikke at have indvendinger mod en godkendelse af pro-
__ jektet efter fredningsdeklaratione~s bestemmelser, hvis det betinges,

at carporten ikke får en større høJde end den nuværende garage og el-
lers udføres som beskrevet i projektet, og at den malesjtræbeskyttes i
en neutral farve i jordfarveskalaen eller i en blanding af farver her-
fra. "

I

"

Fyns Stiftsøvrighed har i skrivelse af 19. september 1991 udtalt,
at de ikke har indvendinger imod det ansøgte på betingelse af, at
der stilles vilkår for en tilladelse, at carporten ikke får en
større højde end den nuværende garage og iøvrigt opføres, som be-
skrevet i det foreliggende projekt.

d, •
\

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet eenstemmigt har be-
sluttet i henhold til naturfredningslovens § 34, jfr. den på e-
jendommen tinglyste kirkefredningsdeklaration, at meddele tilla-
delse til det ansøgte på betingelse af, at carporten ikke får en
større højde end den nuværende garage, og at den udføres, som be-
skrevet i projektet, og at den males/træbeskyttes i en neutral
farve i jordfarveskalaen eller i en blanding af farver herfra.

,.,
,;'

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amts-
kommunes Landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævn~t om foranstående.



e
e

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~ t(- ;'i2(~~L\
Hans Chr. Poulsen

formand

lif



REG. NR. \ ~90 ,00
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Toftevej 31, S610 Assens
Tlf. 64 71 1020 Telefax64 71 SS 20

Dato: 9. O kt O be r 19 92
Journal nr.: Fr s. 24 5/1991

Claus Jarlgaard Jensen
Sønderballevej 3
5892 Gudbjerg

Ved skrivelse af 3. oktober 1991 har De ansøgt fredningsnævnet om
Itt dispensation til placering af læskur/tidligere jernbanevogn på e-

jendommen matr. nr. 57 b Gudbjerg.

Ejendommen er omfattet af provst Exner-fredningen, hvorfor fred-
ningsnævnets tilladelse er nødvendig i henhold til naturfred-
ningslovens § 34.

Det fremgår af sagen, at der er tale om en jernbanegodsvogn, der
måler 2,65 x 12 m i grundareal og har en højde på 2,5 meter. Vog-
nen anvendes som læskur/stald for et par ponyer og en kalv, der
græsser på det tilstødende areal på ejendommen matr. nr. 23 av og
1 bv Gudbjerg, som De har lejet af Gudbjerg kommune for en 5-årig
periode.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet tilkendegav kommunens repræsentant, at man nu i kom-
munen har besluttet at anbefale en dispensation i forpagtnings-
perioden, hvoraf resterer ca. 4 år.

Menighedsrådets repræsentant udtalte på mødet, at man kunne til-
slutte sig kommunens anbefaling ligeledes for den resterende for-
pagtningsperiode.



Fyns Amt og naturfredningsforeningens repræsentanter udtalte sam-
tt stemmende, at placeringen var uheldig, og der kunne endvidere væ-

·~e uheldige præcedensvirkninger med en tilladelse. Begge foreslog
~n alternativ place~ing, f. eks. på Sønderballevej.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte i medfør af naturfred-
ningslovens § 34.

Tilladelsen er betinget af, at der inden 15. november 1992 etab-
leres en slørende beplantning for begge ender af vognen, stræk-
kende sig 2 meter hen langs forsiden i en bredde på 3 meter med
de i området forekommende planter, ~ vognen fortsat vedligehol-
des og holdes i samme farve, og at tilladelsen er tidsbegrænset,
således at den udløber samtidig med forpagtningsperiodens udløb
om ca. 4 år eller, såfremt vognen ikke længere benyttes som
stald.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amts
landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Naturklagenævnet om foranstående.

Lt1rrp~~
Hans Chr. Poulsen

formand
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Gudbjerg Menighedsråd
v/Ingelise Fink
Byvej 25
5892 Gudbjerg

Gudbjerg menighedsråd ansøgte i september 2004 om dispensation fra kirkefredningen
omkring Gudbjerg kirke til opførelse af et maskinhus og toiletbygning som erstatning for
eksisterende graverhus og toilet på ejendommen matr. nr. 57-a Gudbjerg by, Gudbjerg.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredning .

Under et møde og besigtigelse i sagen tilkendegav amtet og Danmarks Naturfredningsfo-
renings repræsentanter, at projektet virkede for stort og dominerende, og endvidere burde
der ikke være takker på gavlene.

Sagen blev herefter udsat til afventning af et revideret projekt fra Gudbjerg menigheds-
råd, og projektet er nu fremkommet gennem Fyns Amt den 22. juni 2005.

I fremsendelsesbrevet bemærker Fyns Amt følgende til det reviderede projekt:

Fyns Amt anførte i vores udtalelse til Fredningsnævnet omkring det oprindelige projekt, at det dengang an-
søgte maskinhus/toiletbygning ville påvirke oplevelsen af kirkens omgivelser i højere grad end det eksiste-
rende graverhus/toilet. Vi anbefalede derfor, at Fredningsnævnet overvejede, om der kunne gives dispensati-
on til en mindre bygning end den ansøgte, og at denne bygning opførtes uden de ansøgte kamtakkede gavle
Uf. vores brev af 8. oktober 2004).

l det reviderede projekt er den tidligere ansøgte bygning på ca. 100 m2 erstattet af en mindre bygning på ca.
84 m2, stadig indeholdende både handicaptoilet og plads til opbevaring af maskiner.

Højden til kip er fortsat ca. 5 m, men da kamtakkerne på gavlene nu er undladt og da taget endvidere optø-
res som valmet tag, vil den nu ansøgte bygning fremstå langt mindre dominerende end den tidligere ansøg-
te.

Fyns Amt vurderer, at det nu ansøgte maskinhus/toiletbygning ikke vil påvirke oplevelsen af Gudbjerg Kir-
ke og omgivelserne omkring kirken i nævneværdig grad i forhold til det eksisterende graverhus/toilet.

På baggrund heraf indstiller vi, at Fredningsnævnet meddeler dispensation fra kirkefredningen til optøreisen
af den nu ansøgte bygning som erstatning for det eksisterende graverhus/toilet.



"

•

Side 2/2

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ændrede, mindre projekt.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at projektet er blevet mindre, fra ca. 100
m2 til 84 m2, og at takkerne er udgået, samt formålet med bebyggelsen.

Under disse omstændigheder finder nævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningen s for-
mål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

sr&4f
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Gudbjerg Menighedsråd
v/Keld Velling

Afgørelse af 14. maj 2020

Dispensation til skovbegravelsesplads.

Gudbjerg Menighedsråd har ved mail af 9. september 2029 søgt om dispensation til etablering af en 
skovbegravelsesplads på matr.nr. 9d Gudbjerg By, Gudbjerg.

Der har under sagen været afholdt besigtigelse den 14. maj 2020.

Sagsfremstilling

Gudbjerg Menighedsråd ved skovrider Keld Velling har i ansøgningsmailen, der er vedhæftet en håndtegnet 
skitse visende placeringen af det ansøgte, blandt andet oplyst:
”…
På vegne af Gudbjerg Menighedsråd ved Gudbjerg Kirke, CVR.nr. 23881314, er jeg blevet bemyndiget til at 
forestå dispensationsansøgningerne til omdannelse af en del af et nuværende landbrugsareal matr. nr. 9 d, 
Gudbjerg By, Gudbjerg Sogn. På vedhæftede kort er skitseret hvordan der ønskes etableret en Skov-
begravelsesplads på ca. 3.200 kvm i det nord-østlige hjørne stødende op til den eksisterende kirkegård. 
Mod sydøst ønskes etableret et åbent græsareal med sø. Det resterende areal ønskes tilplantet med skov. I 
den nugældende kommuneplan er det aktuelle areal udlagt til bebyggelse; men Svendborg kommune har 
tilkendegivet, at dette vil blive ændret i f.m. den nye kommuneplan i 2020.

Til orientering har vores ansøgninger været behandlet af Svendborg Kommune, som er meget positive 
overfor forslaget. Projektet er således godkendt i h.t. Kirkebyggelinien (§ 19). Kommunen har haft projektet 
til nabohøring, hvor der ikke kom indsigelser mod projektet, hvorefter vi har fået Landzonetilladelse 
(Sagsnr. 2018-0285) til udvidelse af kirkegården.
…”

Den omtrentlige placering af det ansøgte er markeret med rødt og det fredede areal er vist med skravering på kortet.

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-43-2019
Dato: 25. maj 2020



Fredningen

Området ligger inden for fredningen af Gudbjerg Kirkes omgivelser, der blev fredet ved Fredningsnævnets 
kendelse af 23. februar 1950. Der tale om en sædvanlig Exner-fredning, hvorefter:

”Arealerne ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke 
paa arealerne maa anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes 
skure, udslagssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende 
skønhedsforstyrrende genstande”

Høring

Miljøstyrelsen har i mail af 29. november 2019, der er vedhæftet et ortofoto og et kort over placeringen af 
det ansøgte, blandet andet udtalt:

”…
Miljøstyrelsen kan oplyse, at en mindre del af den pågældende matrikel er omfattet af den nævnte 
fredning. 
…
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke er omfattet af Natura 2000.
Det fremgår ikke af det tilsendte materiale, om Svendborg Kommune har forholdt sig til det ansøgtes evt. 
påvirkning af Bilag IV-arter. 

Ansøgningen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
…”

Miljøstyrelsen har i mail af 4. maj 2019 oplyst blandet andet:

”…
Miljøstyrelsen noterer sig, at Svendborg Kommune har redegjort for evt. tilstedeværelse af specifikke arter i 
området, og at man vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke bilag IV-arter i området. I relation til det 
specifikt ansøgte vedr. etablering af en skovbegravelsesplads, har Miljøstyrelsen på det foreliggende 
grundlag ikke yderligere at tilføje. 
…”

Svendborg kommune har ved mail af 7. november 2019 fremsendt indstilling til det ansøgte. Kommunen 
har i indstillingen, der indeholder fotos og kortmateriale udtalt blandt andet:

”…
Ifølge det fremsendte ansøgningsmateriale, ønsker menighedsrådet for Gudbjerg Kirke at etablere en 
skovbegravelsesplads i umiddelbart nærhed til eksisterende kirkegård indenfor det kirkefredede areal til 
kirken. I tilslutning til det ansøgte, ønskes der på sigt at tilplante resten af arealet vest for skov-
begravelsespladsen med skov samt etablere åbent græsareal med sø på arealet mod syd, begge dele 
beliggende udenfor fredningen.

Svendborg Kommune indstiller det ansøgte til Fredningsnævnet for Fyn og anbefaler samtidig en 
godkendelse af projektet.

Redegørelse for sagen
Svendborg Kommune har den 21. oktober 2019 modtaget ansøgning om dispensation fra fredning om 
Gudbjerg Kirke til etablering af skovbegravelsesplads ved kirken. Sagen er fremsendt i høring fra 
Fredningsnævnet, og ansøger, skovridder Keld Velling, er af Gudbjerg Menighedsråd bemyndiget



til at forestå dispensationsansøgningen.
Kommunen har efterfølgende den 5. november 2019 anmodet ansøger om at fremsende supplerende 
oplysninger til projektet - oplysningerne modtages senere samme dag.

Af ansøgningen fremgår, at et ca. 3200 m2 stort areal umiddelbart vest for eksisterende kirkegård, ønskes 
udlagt til skovbegravelsesplads. På kirkegården er der en grusbelagt vej med allé af lindetræer, som tænkes 
videreført gennem skovbegravelsespladsen ud til den fremtidige skov lige vest for pladsen. Lindealléen skal 
fortsætte gennem skovbegravelsesarealet med samme afstand mellem træerne, som på kirkegården. Vejen 
gennem arealet får dermed funktion af adgangsvej fra kirkegården i øst til den kommende skov i vest. 
Vejen tilsås med græs og vedligeholdes med græsslåmaskine.
Arealerne på begge sider af græsvejen opdeles i skakbrætmønster med et egetræ i hvert hjørne med en 
indbyrdes afstand af mellem 5 – 10 m. De fremkomne 25 m2 store felter opdeles derefter i 1 m x 1 m felter 
til hver sin urne.
Der ønskes anvendt egetræer (Stilkeg, Quercus robur) som hejstere med en højde på 3-4 m, for fra starten 
at have en fornemmelse af skov, og de vil på sigt nå en højde af 30 m. Skovbunden i øvrigt vil bestå af 
græsser og urter, der naturligt vil indfinde sig.
Indenfor fredningen i overgangen mellem skovbegravelsesplads og den nye byskov, ønskes desuden 
etableret et fremtidigt skovbryn udelukkende bestående af hjemmehørende danske træ- og buskarter, hvor 
den endelige plan om skov skal laves i samarbejde med Svendborg Kommune.
…
Andre forhold indenfor projektområdet
Der er af Svendborg Kommune meddelt landzonetilladelse til udvidelse af kirkegården med et nyt afsnit, 
som skal anvendes til skovkirkegård.

Kommunens begrundelse for indstilling
Svendborg Kommune har den 6. november 2019 besigtiget ejendommen for en vurdering af hvorledes 
etablering af skovbegravelsesplads vil synes fra kirken/eksisterende kirkegård i øst og fra den offentlige vej,
Lakkendrupvej, i vest samt fra naboerne på denne vej – se nedenfor.
…
Ved besigtigelsen kan det konstateres, at den eksisterende kirkegård grænser op til projektområdet med et 
levende hegn af træer og buske. Selve projektområdet fremstår som dyrket landbrugsareal med græs, og
kirken kan på nuværende tidspunkt tydeligt erkendes fra både øst og vest for projektområdet for skov-
begravelsespladsen.

Gudbjerg Kirke er ikke ret højt beliggende i forhold til det omkring liggende terræn
…
Af kirkefredningen fremgår, at der indenfor det fredede areal om kirken ’bl.a. ikke må beplantes med 
udsigtsødelæggende beplantning’.

Af ansøgningen fremgår, at der ønskes beplantning på projektområdet med to rækker af lindetræer 
svarende til linde-alléen på eksisterende kirkegård og med egetræ (som vil komme op i en højde af 30 m) i 
hvert hjørne af skovbegravelsespladsen. Dette vurderes i sig selv i strid med fredningen, da beplantningen 
vil kunne afskærme for en del af indsigten til kirken fra vest, særligt da kirken ligger i niveau med eller 
endda i lidt lavere kote end arealet vest for kirkegården.

Det kan imidlertid ved besigtigelsen konstateres, at det levende hegn (i skellet) mellem kirkegård og 
projektområde for skovbegravelsesplads består af større træer og buske, som tager noget af indsigten til 
kirken, ligesom der på kirkegården ses beplantning af en vis højde.
Det vurderes ligeledes, at bliver der som planlagt plantet en byskov på hele arealet vest for det 
kirkefredede areal med skovbegravelsesplads, vil skoven som den vokser op alligevel afskærme helt for 
indsigt til kirken fra vest.



Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at beplantning som beskrevet indenfor det fredede areal, 
hvor skovbegravelsespladsen ønskes anlagt, ikke vil være skæmmende for det landskabelige indtryk eller 
voldsomt udsigtsødelæggende for ind- og udsigten til kirken.

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at projektet med skovbegravelsesplads op til eksisterende 
kirkegård ikke strider imod fredningens omfang og ikke vil skæmme udsigten til eller fra kirken.

Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det 
ansøgte.
…”

Svendborg Kommune har i mail af 21. januar 2020 supplerende udtalt blandt andet:

”…
Svendborg Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IV-arter indenfor projektområdet for 
skovbegravelsespladsen ved Gudbjerg Kirke.

Ifølge bilag IV-håndbogen (https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf) forekommer følgende bilag IV-arter 
indenfor det 10 x 10 km kvadrat grid, som projektområdet ligger indenfor:
Springfrø, spidssnuet frø, stor vandsalamander, markfirben, dværgflagermus, sydflagermus, brunflagermus, 
vandflagermus og hasselmus.

Ifølge projektbeskrivelsen skal der plantes skov på det nuværende græsklædte areal. Skov vil være til gavn 
som muligt nyt leve- og ynglested for bilag IV-arter som flagermus og padder, der måtte leve i nærområdet.

Det er således kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade bilag IV-arter eller deres levesteder.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 29a er bilag IV-arter, nævnt i lovens bilag 3 beskyttede. 
Kommunen er ikke myndighed på denne del af loven, men udtaler sig typisk også med deres lokalkendskab, 
når de får projekter i høring. Derudover er det Miljøstyrelsen, som er myndig på denne del af loven, 
mst@mst.dk, 7254-4000.
…”

Fyens Stift har ved mail af 11. februar 2020 udtalt, at stiftet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at afgive 
høringssvar. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Således som det ansøgte er beskrevet i Svendborg Kommunes indstilling, navnlig valget af beplantning og 
placeringen af denne, og at der skabes en åbning i hegnet fra skovbegravelsespladsen ind mod kirken, 
finder et enigt fredningsnævn ikke, at det ansøgte vil indebære en sådan hindring af eller begrænsning i 
indkigget til og udsigten fra kirken, at det ansøgte er i strid med fredningens formål. Der meddeles derfor 
tilladelse i overensstemmelse med det ansøgte.

Under hensyn til det af Miljøstyrelsen og Svendborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
2 og 3 ikke til hinder for den meddelte dispensation. 

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf
mailto:mst@mst.dk


Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som findes på dette link: 
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/
External, hvor der også er nærmere vejledning i klageproceduren.

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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
http://www.naevneneshus.dk/
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Fyens Stift v/Tina Kjærskov

Afgørelse af 14. maj 2020

Dispensation til opførelse af graverhus

Fyens Stift har ved mail af 15. marts 2019 på vegne af Gudbjerg Sogns Menighedsråd søgt om dispensation 
til at opføre et graverhus på matr.nr. 56, Gudbjerg By Gudbjerg på adressen Sdr. Kirkevej 2, 5892 Gudbjerg.

Der har været afholdt besigtigelse i sagen den 14. maj 2020.

Sagsfremstilling

Fyens Stift har i mailen nærmere oplyst blandt andet:

”…
Gudbjerg Menighedsråd ønsker at opføre et graverhus udenfor kirkegårdsdiget ved Gudbjerg Kirke. 
Graverhuset skal erstatte en rødstensbygning på arealet. 
Graverhuset skal opføres på matrikel nr. 56, Gudbjerg by, Gudbjerg, se eventuelt dette oversigtskort.
På dette, som på mange af de øvrige arealer omkring kirken, hviler en Provst Exner fredning. 
Fredningsoverenskomsterne, og de dispensationer, som er tidligere er meddelt, herunder til carporten på 
den omhandlede matrikel, kan ses her.
…
Ud over det vedhæftede projektmateriale kan oplyses følgende af relevans for sagen:

Graverhuset påtænkes opført i en lavere højde end den nuværende bygning.

Bygningen gives en ændret placering på arealet (flyttes 4-5 m). 
Projektet er godkendt af provstiudvalget, som ifølge lovgivningen har den formelle godkendelses-
kompetence når bygningen er beliggende udenfor kirkegårdsdiget.

Sagen har i forståelse med menighedsråd og provstiudvalg været forelagt Nationalmuseet og den kgl. 
bygningsinspektør, som begge har anbefalet at der meddeles dispensation fra fredningen. Konsulent-
udtalelserne vedlægges til orientering.

Menighedsrådet har efter modtagelse af konsulenterklæringerne oplyst, dels at bygningen agtes hvidkalket 
som anbefalet af den kgl. bygningsinspektør, dels at menighedsrådet har afholdt møde med Svendborg 
Museum vedrørende inddragelse af museet for arkæologiske undersøgelser som anført i Nationalmuseets 
udtalelse. 

Stiftsøvrigheden indstiller sagen til godkendelse som ansøgt.
…”

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-49-2019
Dato: 25. maj 2020

Supplement til denne sag kan ses under 
afgørelsen med sags nr. FN-FYN-16-2021. 
Klik her for at se afgørelsen.

https://kort.geofyn.dk/app/geofyn/?config=borgerkort01.json#luftfotoserier.geodanmark_2017_12_5cm/18/10.6649/55.1548/matrikel.jordstykke_links
https://www2.blst.dk/nfr/01290..00.pdf


Vedhæftet mailen fra Fyens Stift er en udtalelse fra Den Kongelige Bygningsinspektør af 16. juli 2019 og en 
udtalelse fra Nationalmuseet af 31. juli 2019 samt projektmateriale af 18. marts 2019 udarbejdet af 
murermester Allan Bruhn.

Den Kongelige Bygningsinspektør har i den nævnte udtalelse mail anført blandt andet:

”…
Der er i dag en rødstensbygning på arealet. Bygningen ligger helt ud mod gaden, Byvej. Denne rødstens-
bygning nedrives.

Den ny bygning tænkes opført midt på det lille trekantede areal, hvorved den bliver trukket lidt længere 
bort fra gaden, hvilket vil være en fordel for indsynet til kirken. Bygningens højde bliver lidt lavere end det 
nuværende hus.

På kirkegårdens sydøstre hjørne ligger et lille kapel og syd for kirkegården et maskinhus. Begge bygninger 
er hvidkalkede.

Det fremgår ikke klart, om det ny graverhus tænkes hvidkalket. Vi må anbefale at det
hvidkalkes.

Vi kan anbefale, at der gives tilladelse til opførelse af graverhuset på det fredede areal.
…”

Nationalmuseet har i den nævnte udtalelse anført blandt andet:

”…
Den nye bygning, hvis formsprog er afdæmpet og enkelt, er lavere end det eksisterende rødstenshus og 
placeres lidt længere inde på grunden, så graverbygningen kommer på afstand af kirkegårdsmuren, og der 
samtidig på dette sted opnås et friere kig fra vejen op imod kirken. Nationalmuseet vil på den baggrund 
anbefale projektet godkendt og skønner ikke umiddelbart, at det vil være nødvendigt at inddrage en 
udtalelse fra kirkegårdskonsulenten. 
…”

Placeringen af det ansøgte er på kortet vist med rødt og fredningen er vist med skravering.



Fredningen

Området ligger inden for fredningen af Gudbjerg Kirkes omgivelser, der blev fredet ved Fredningsnævnets 
afgørelse af 23. februar 1950. Der er tale om en Exner-fredning med følgende indhold:

”…
ejer af ejendommen matr.nr. 56 af Gudbjerg by og sogn. Han erklærer sig villig til at frede sin ejendom
således, at han forpligter sig til såfremt han ønsker at opføre nye bygninger eller at foretage ombygninger
af de eksisterende, først at forelægge planer og bygningstegninger for nævnet til godkendelse. Han
forpligter sig derhos til ikke på ejendommen at lade opføre transformatorstationer, telefon- og
telegrafmaster o.lign., udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller lignende.
…”

Høring

Miljøstyrelsen har i udtalelse vedhæftet mail af 23. januar 2020 blandt andet oplyst:

”…
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i
naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5.

Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område.

Ansøgningen giver ikke Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.
…”

Svendborg Kommune har i mail af 17. december 2019 udtalt blandt andet:

”…
Ifølge ansøgningen ønskes graverbygningen flyttet til midt på matr. 56, dvs. væk fra Byvej og nærmere Sdr. 
Kirkevej. 
Bygningen tænkes samtidig opført i lavere højde end nuværende rødstensvilla, som vil blive nedrevet. 

Svendborg Kommune anbefaler, at den nye graverbygning bliver hvidkalket med røde tegl ligesom kirkens 
øvrige bygninger, da dette vil give et mere ensartet indtryk af kirkegårdsmiljøet.
Det er yderligere vores vurdering, at en lavere bygning med et mere afdæmpet udtryk i samme farver som 
kirkens øvrige bygninger og som samtidig trækkes tilbage fra byens hovedvej, ikke vil virke 
skønhedsforstyrrende eller udsigtsødelæggende for ind- og udsigten til Gudbjerg Kirke.

Svendborg Kommune vil således gerne anbefale Fredningsnævnet for Fyn, at dispensere fra Provst Exner-
fredningen til det ansøgte.
…”

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig.

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Fredningsnævnet lægger som fremhævet af Nationalmuseet vægt på, at den nye bygning har et formsprog, 
der er afdæmpet og enkelt, er lavere end det eksisterende rødstenshus og placeres lidt længere inde på 
grunden, og at graverbygningen kommer på afstand af kirkegårdsmuren, hvorved der samtidig på dette 
sted opnås et friere kig fra vejen op imod kirken. Et enigt fredningsnævn finder således, at den ansøgte 



bygning vil forbedre udsigten fra og indkigget til kirken og ikke mindst muliggøre, at kirkegårdsmuren kan 
betragtes. 

På denne baggrund og under hensyn til udtrykket af bygningen, som er oplyst svarende til det nærliggende 
maskinhus, herunder at bygningen er hvidkalket og med røde tegl, finder et enigt fredningsnævn, at det 
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Der meddeles derfor dispensation i overensstemmelse med 
det ansøgte.

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. 

Klage skal ske via nævnets klageportal, som findes på dette link: 
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/
External, hvor der også er nærmere vejledning i klageproceduren.

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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.

Anni Højmark
formand

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 

C & W Arkitekter a/s 
på vegne af Gudbjerg Menighedsråd 

Formandsafgørelse af 23. juli 2021 

Dispensation til ændring af projekt nyt graverhus ved Gudbjerg Kirke – supplement til FN-FYN-49-2019 

C & W Arkitekter a/s har på vegne Gudbjerg Menighedsråd forespurgt fredningsnævnet om, hvorvidt en 
ændring af det under FN-FYN-49-2019 godkendte projekt til opførelse af nyt menighedshus ved Gudbjerg 
Kirke kræver fornyet dispensation fra fredningsnævnet.  

Menighedshuset er beliggende i tilknytning til Gudbjerg Kirke på adressen Sdr. Kirkevej 2, 5892 Gudbjerg på 
matr.nr. 56 Gudbjerg By, Gudbjerg. 

Det er i ansøgningen oplyst, at I forhold til det projekt, der er meddelt dispensation til med følgende 
begrundelse: 

Fredningsnævnet lægger som fremhævet af Nationalmuseet vægt på, at den nye bygning har et formsprog, 
der er afdæmpet og enkelt, er lavere end det eksisterende rødstenshus og placeres lidt længere inde på 
grunden, og at graverbygningen kommer på afstand af kirkegårdsmuren, hvorved der samtidig på dette 
sted opnås et friere kig fra vejen op imod kirken. Et enigt fredningsnævn finder således, at den ansøgte 
bygning vil forbedre udsigten fra og indkigget til kirken og ikke mindst muliggøre, at kirkegårdsmuren kan 
betragtes.  

På denne baggrund og under hensyn til udtrykket af bygningen, som er oplyst svarende til det nærliggende 
maskinhus, herunder at bygningen er hvidkalket og med røde tegl, finder et enigt fredningsnævn, at det 
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Der meddeles derfor dispensation i overensstemmelse med 
det ansøgte. 

er der ændret følgende: 

Bygningens taghældning samt kipaftræk er, som eneste ændring, ud over justering af vindueshuller i facade, 
ændret efter at C&W Arkitekter er blevet inddraget i sagen på opfordring af Svendborg Provstis 
bygningssagkyndige Anders Hulgaard. 

Ud over ovenstående er der ikke foretaget ændringer i projektet. Bygningens udtrækning og placering er 
identisk med det tidligere fremsendte, tillige med materialevalget. 

Fyens Stift er blevet hørt over, om de har nogle indvendinger mod, at der meddeles dispensation med de 
foreslåede ændringer. Fredningsnævnet forstår svaret fra Fyens Stift således, at stiftet ingen indvendinger 
har imod de foreslåede ændringer.  

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 

fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-16-2021
Dato: 23. juli 2021

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sags nr. FN-FYN-49-2019. 
Klik her for at se afgørelsen.

Supplement til denne sag kan ses under
afgørelsen med sags nr. FN-FYN-49-2021.
Klik her for at se afgørelsen.



Afgørelsen er i medfør af forretningsordenen for fredningsnævnet § 10, stk. 5 truffet som en 
formandsafgørelse, da der skønnes at være tale om ændringer af ringe betydning.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Da der er tale om ændringer, der ikke ændrer udseendet af det projekterede og godkendte sognehus på 
punkter, der er afgørende i forhold til den ved afgørelse af 14. maj 2020 meddelte dispensation, meddeler 
fredningsnævnet ved denne afgørelse dispensation som beskrevet i den tidligere afgørelse, dog med et 
ændret udseende svarende til ansøgning af 2. marts 2021.  
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Svendborg Kommune 
på vegne af lodsejer 
 
 
 

Afgørelse af 2. april 2022 
 
Dispensation til etablering af jordvarmeanlæg mv. 
 
Svendborg Kommune har ved mail af 28. oktober 2021 på vegne af lodsejeren fremsendt en ansøgning med 
bilag om dispensation til etablering af jordvarme på matr.nr. 23a og 23av Gudbjerg By, Gudbjerg på 
adressen Byvej 29, 5892 Gudbjerg Sydfyn. Jordvarmeanlægget skal etableres indenfor fredningen af 
Gudbjerg Kirke.  
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i henhold til forretningsorden 
for Fredningsnævn, § 10, stk. 5. 
 
Sagsfremstilling 
 
Sammen med ansøgningsmailen er fremsendt en slangeplan dateret 25. august 2021. Efterfølgende har 
ansøger ved mail af 29. marts 2022 fremsendt en revideret slangeplan. 
 
Af mailen fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
Slangeplanen, som er vedlagt, er blevet revideret således at slangebrønden nu placeres uden for det 
fredede område. 
  
Til- og afgangsrør (fødeledning) til slangebrønden samt slangebrønden placeres på matrikel 23a. 
De 2 slangekredse på hver 250 slangemeter tilsluttes i slangebrønden. Hovedparten af disse 2 slangekredse 
nedgraves på matrikel 23av. 
Slangebrønden nedgraves, således at toppen er plan med niveauet. 
De 2 slangekredse, fødeledning samt tilslutninger vil ikke være synlige efter installation. 
…” 
 
Af slangeplanen der dateret den 29. marts 2022 fremgår blandt andet, at jordvarmeslangerne skal graves 1 
meter ned i jorden, og at dimensionerne på anlæggets to slangekredse vil være 40 cm * 250 m lagt ud i et 
område på ca. 58 m * 11 m, at der vil være en fødeledning med dimensionerne 50 cm. * 35 m, samt at der 
vil blive etableret en slangebrønd. Udlægningsarealet vil være 700 m2. Anlægge vil blive tilsluttet 
eksisterende bygning ved fundamentet. 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-45-2021 
Dato: 3. april 2022 



 
Tegning visende det ansøgte jordvameanlæg. 
 
 

 
På oversigtsforoet er fredningen vist med blå skravering og den omtrentlige placering af jordvarmeanlægget er vist 
med rød streg. 
 
 



Fredningen 

Området ligger inden for fredningen af Gudbjerg Kirke, der blev fredet ved fredningsoverenskomst af 23. 
februar 1950. Der er tale om en sædvanlig Exnerfredning med følgende indhold: 

”Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke 
på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- eller telegrafmaster el.lign. eller opsættes skure, 
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el.lign. skønhedsforstyrrende 
genstande”. 

Høring 

Svendborg Kommune har i indstilling af 28. oktober 2021 fremsendt sammen med ansøgningen udtalt 
blandt andet følgende: 

”… 
Svendborg Kommune vil gerne anbefale Fredningsnævnet for Fyn at godkende etablering af 
jordvarmeanlæg på ejendommen Byvej 29. 
… 
Vedrørende beskyttede dyre- og plantearter jf. bilag 3 og 5 i naturbeskyttelsesloven 
Svendborg Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IVarter fra bilag 3 i projektområdet 
ved Gudbjerg Kirke. Ifølge bilag IV-håndbogen (https://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf) forekommer følgende 
bilag IV-arter indenfor det 10 x 10 km kvadrater grid som projektområdet ligger indenfor:  
Hasselmus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor 
vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. 

Ingen af ovenstående arter er registreret eller vurderes af have leve-eller ynglested indenfor 
projektområdet. Svendborg Kommune er heller ikke bekendt med forekomst af plantearter, der fremgår af 
samme lovs bilag 5.  

Det er Svendborg Kommunes samlede vurdering, at anlægsprojektet på Byvej 29 ikke vil beskadige eller 
ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder eller ødelægge plantearter fra ovennævnte bilag 3 og 5. 
Kommunens begrundelse for indstilling  
Svendborg Kommune har ikke foretaget besigtigelse, da granskning af luftfoto på KortInfo vurderes at give 
tilstrækkelig med oplysninger.  

Det fredede areal ligger pt. ud i græs og fremstår ubebygget uden træer og lignende. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at etablering af jordvarmeanlæg som beskrevet ikke er i strid med 
fredningens formål og ikke vil genere ind eller udsynet til og fra kirken og det antages, at arealet skal ligge 
med græs fremadrettet.  

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at projektet ikke strider imod fredningens omfang og således 
ikke er udsigtsødelæggende for den visuelle oplevelse af kirken i landskabet.  

Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det 
ansøgte. 
…” 

Fyns Stift har på vegne af de kirkelige myndigheder oplyst, at der ikke er bemærkninger til det ansøgte. 

Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 8. november 2021 oplyst, at foreningen ingen bemærkninger har. 



Danmarks Naturfredningsforening har valgt ikke at udtale sig. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 

Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet, 
skønnes af være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsorden for 
fredningsnævn, § 10, stk. 5. 

Under hensyn til at den del af anlægget, der befinder sig inden for fredningen er fuldt nedgravet, vil det 
ansøgte ikke indebære en hindring af eller begrænsning i indkigget til og udsigten fra kirken eller virke 
skønhedsforstyrrende. Det ansøgte er derfor ikke i strid med fredningens formål. Formanden meddeler 
derfor tilladelse i overensstemmelse med det ansøgte. 

Under hensyn til det af Svendborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til 
hinder for den meddelte dispensation, ligesom formanden vurderer, at der ikke er et Natura 2000 område i 
en sådan nærhed, at det kan blive påvirket af den meddelte dispensation. 

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  

Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 

Anni Højmark 
formand 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 

Svendborg Kommune 
på vegne Gudme Menighedsråd 

Afgørelse af 28. april 2022 

Dispensation til at ændre placering af nyt graverhus ved Gudbjerg kirke 

Svendborg Kommune har ved mail af 24. november 2021 på vegne af lodsejer, Gudme Menighedsråd, 
fremsendt en ansøgning om dispensation til opførelse af et graverhus på matr.nr. 56 Gudbjerg By, Gudbjerg 
på adressen Sdr. Kirkevej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn. 

Sagsfremstilling 

Fredningsnævnet for Fyn har tidligere ved afgørelser af 14. maj 2020 (J.nr. FN-FYN-49-2019) og 23. juli 2021 
(J.nr. FN-FYN-16-2021) meddelt tilladelse til opførelse af et graverhus på den pågældende matrikel. Der 
henvises til sagsfremstillingen i disse sager. 

Vedhæftet fremsendelsesmailen er Kortinfo Konfliktsøgning dateret 22. september 2021, Ansøgning for 
BR18 – Servicemål Etagebyggeri Erhverv af 22. september 2021, tegningsmateriale vedrørende den ansøgte 
bygning og den placering på grunden og fotos af den eksisterende bygning samt indstilling fra Svendborg 
Kommune. 

Af BR18 – Servicemål fremgår blandt andet, at den ansøgte brygning vil få et plan og et grundareal på 451 
m2, og at det eksisterende byggeri skal nedrives. Bygning vil blive udført med skrånende tag og få en højde 
på 6,425 m. Taget vil blive udført i filtset blødstrøgne teglsten 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 

fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-49-2021
Dato: 9. maj 2022

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sags nr. FN-FYN-16-2021.
Klik her for at se afgørelsen.



Den omtrentlige placering af det ansøgte er vist med blå prik. Fredningen er vist med skravering. 

Fredningen 

Området ligger inden for fredningen af Gudbjerg Kirkes omgivelser, der blev fredet ved Fredningsnævnets 
afgørelse af 23. februar 1950. Der er tale om en Exner-fredning med følgende indhold:  

”…  
ejer af ejendommen matr.nr. 56 af Gudbjerg by og sogn. Han erklærer sig villig til at frede sin ejendom 
således, at han forpligter sig til såfremt han ønsker at opføre nye bygninger eller at foretage ombygninger 
af de eksisterende, først at forelægge planer og bygningstegninger for nævnet til godkendelse. Han 
forpligter sig derhos til ikke på ejendommen at lade opføre transformatorstationer, telefon- og 
telegrafmaster o.lign., udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller lignende.  
…” 

Høring 

Svendborg Kommune har vedhæftet fremsendelsesmailen fremsendt sin indstilling dateret den 24. 
november 2021. Kommunen udtaler i indstillingen blandt andet: 
”… 
Fredningsnævnet har tidligere ved afgørelse af 25. maj 2020 og 23. juli 2021 meddelt tilladelse til nyt 
graverhus – begge afgørelser ses af fredningsdeklarationen. Ifølge det fremsendte ansøgningsmateriale, 
ønskes det ny graverhus opført med ændret placering på matriklen, således at bygningen også overholder 
gældende lokalplan. 

Svendborg Kommune indstiller det ansøgte til Fredningsnævnet for Fyn og anbefaler samtidig en 
godkendelse af projektet. 
 … 
De omkringliggende arealer ændres ikke ved byggeriet, men retableres som oprindeligt. Den nye placering 
af graverbygning vil overholde gælden lokalplan, hvilket den tidligere ansøgte placering om nyt gravehus 
ikke gjorde. 
… 



Kommunens begrundelse for indstilling Svendborg Kommune kan ud fra det ansøgte se, at det nye 
graverhus bliver placeret midt på matriklen med 5 m til skel ud mod vej i overensstemmelse med gældende 
lokalplan.  

Se placering fra situationsplan fra ansøgningen: 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at graverhuset med den nye placering kommer til at ligge på linje 
med kirken, hvilket giver bedre indkig til kirken fra vejene omkring og samtidig ikke vil være skæmmende 
for det landskabelige indtryk eller udsigtsødelæggende for ind- og udsigten til kirken.  
Ifølge det ansøgte, er graverhusets udformning ikke ændret i forhold til tidligere ansøgning.  

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at den ansøgte nye placering af graverhus ikke strider imod 
fredningens omfang og ikke vil skæmme udsigten til eller fra kirken. Se også vedlagt skråfotos af 
eksisterende bygninger.  

Svendborg Kommune vil derfor gerne indstille til Fredningsnævnet for Fyn om at give dispensation til det 
ansøgte. 
…” 

I forbindelse med den tidligere afgørelse af 25. maj 2020 har Svendborg Kommune udtalt blandt andet: 

”… 
Svendborg Kommune anbefaler, at den nye graverbygning bliver hvidkalket med røde tegl ligesom kirkens 
øvrige bygninger, da dette vil give et mere ensartet indtryk af kirkegårdsmiljøet. Det er yderligere vores 
vurdering, at en lavere bygning med et mere afdæmpet udtryk i samme farver som kirkens øvrige 
bygninger og som samtidig trækkes tilbage fra byens hovedvej, ikke vil virke skønhedsforstyrrende eller 
udsigtsødelæggende for ind- og udsigten til Gudbjerg Kirke. 
…” 

I forbindelse med den tidligere afgørelse af 25. maj 2020 har Miljøstyrelsen udtalt blandet andet: 

”… 
Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke vil 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i 



naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. Ansøgningen giver ikke 
Miljøstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger.  
…” 
  
Fyns Stift har ved mail af 16. december 2021 oplyst, at stiftet anbefaler det ansøgte, da placeringen giver et 
bedre udsyn til kirken. 
 
Dansk Ornitologisk Forening har ved mail af 16. december 2021 udtalt, at foreningen ikke vil gøre 
indsigelser, da der ikke er ornitologiske interesser i forbindelse med det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ved mail af 12. januar 2022 udtalt, at foreningen ikke har 
bemærkninger.  
 
Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Der har i forbindelse med sagens behandling været foretaget besigtigelse den 28. april 2022. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Fredningsnævnet lægger også efter den ændrede placering af bygningen fortsat vægt på, at den nye 
bygning har et formsprog, der er afdæmpet og enkelt, er lavere end det eksisterende rødstenshus og 
placeres lidt længere inde på grunden, og at graverbygningen kommer på afstand af kirkegårdsmuren, 
hvorved der samtidig på dette sted opnås et friere kig fra vejen op imod kirken. Et enigt fredningsnævn 
finder fortsat, at den ansøgte bygning vil forbedre udsigten fra og indkigget til kirken og ikke mindst 
muliggøre, at kirkegårdsmuren kan betragtes. Et enigt fredningsnævn finder derfor, at det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 
 
På denne baggrund og under hensyn til udtrykket af bygningen, som er oplyst svarende til det nærliggende 
maskinhus, herunder at bygningen er hvidkalket og med røde tegl, meddeler et enigt fredningsnævn 
dispensation som ansøgt. 
 
Under hensyn til det af Miljøstyrelsen tidligere udtalte er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til 
hinder for den meddelte tilladelse, ligesom fredningsnævnet vurderer, at det ikke vil skade integriteten af 
et Natura 2000 område. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. Der kan 
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 

Anni Højmark 
formand 
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