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tilbyd~r herved som ejer af matr. nr. ..e -l .
'al " tJi·s·. by ~~

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

, ,
, '. Arealet beskrives således:,.,"~~ ~,J~

jn. ~ ~~ 5() 1m

J I

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin~es transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke' opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

.J~m.m.ei\g.Jl.ew"'fni1~~~~"-

'.
•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indiorstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pl.\ min ejendom matr. nr.

). ~ af ~ by ~ sogn.

dog uden udgift for mig. l/.
Pfttaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for f/.R.. 4

amt og ~.-. x menighedsråd hver for tlig. I~,-r ~ ,den ri ~ 19 f1.

A?.u~r~·
Idet fredningsnævnet for tV.~ amt modtager og godkender {oljilnstående

fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som ~_v~tu~ på matr. nr. ;, ~
af ~ by v fwr sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. ud~ør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet pi.l vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pil akten

Fredningsnævnet fnr IIJ7~ amt. den 21/1 19rY.
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7114 Fredningstilbud.
'·6 OKT.195 4 J- :I:

Undertegnede - Q~ rI~'
tilbyder herved som ejer af matr. nr. t 3 ~ ~ ~ ~ ~~

af '~' by tJ:tr
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr.· frede.

sogn.

Arealet beskrives således: U ~

°l

, Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus -eller
anbrin~es transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure. udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

/I, Jeg forbeholder mig dog ret ~il at ~ ~yr rO
dJ~Llrr ~.

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

63~ af ~ by ~ sogn.

dog uden' udgift. for mig. 11:
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for I~

amt og ~/IÆ menighedsråd hver for 5ig. I ~
~.7~ tJrro, den ri, 19J'I I

YdvL J~W0'/~'

: I

'. I

Idet fredningsnævnet for 1/.--0. amt modtager og godkender foranstilende
fredningstilbud. bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6 j ~
af ~ by ~/J sogn,

af hartkorn: tdr. skp. fdk. alb., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet p{\ vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten

Fredningsnævnet for amt, den (tf 1'1 19.5'Y.
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,- 7h.f/"ke /J 11-1 . ,...
!.f. t'llh~,'I tr~~crtegnede tl'1A:~~A' v ~ I ' ~ t

tilbyderherved som ejer .f.,;t;, ~~:- I f ":r ' //ft.e; v~tJ 6
af ~r by ~.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin~es transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

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

I f ~_af ~r by I~ sogn.

\
'dog uderl, udgift. for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
%~ menighe.dsråd hver for .sig.
I 1" ttrrf I den 6/.,. 19 ~'-I

amt og

Idet fredningsnævnet for 11W amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. / 8'" ~
af ~. by ~ sogn,

af hartkorn: tdr. skp.
delse med matr. nr.
Det fredede areal ses indtegnet plI vedlagte kort,

Fredningsnævnet for tl1JL

fdk. edb., hvilket matr. nr. i forbin-
ibd. udgør et landbrug.

af hvilket en genpart bedes henlagt plI akten

amt, den 21/1 19J'Y.
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-II~~;. 'n;. 63f af Gre~ by og sogn.

j \Stempel-og gebyrfri 1 hJ\t. § 33
i 1. nr. 140 af 7/5 1954\

Anmelder: I<l:b. NI<. A-l/#-',
/.:J/
/S-5'~

Fredningsnævnet
for

Vejle amt.

310u
23.HA11958

\

!..!j ..!!.2:..!!_L!!.~ !..!-!_!!_~~LL~~
"

J ;ol; , 'Ii; l' ~t '\,' ., ,

" I

For at bidrage til at værne om Grejs kLrke og 'ltirkegårdsfrie belig~
l I
JI ,fgenhed indgår Grejs sogns menighedsråd, herved under ;forbehold af lirke-

I

ministeriets tiltrædetl på, at den del af matr,. nr. 63f af Grejs by og
I •

sogn, der for tiden er udlagt til parkeringsplads for kirken, ingens1n-
Øk~Æ4' ~~ 6.-'ltf;" ..de må bebygges eller beplante~således a~dS1gten til kirken hindres,

•

,
ligesom der heller ikke på arealet må graves grus eller anbringes trans-
formatorstationer, telefon-eller telegrafmaster og lignende, skure, bo-
der. vogne til beboelseshuse eller andre skønhed sforring ende ·;genstande.

Denne deklaration må tinglyses på matr. nr. 63f af Grejs by og sogn.
Påtaleberettiget er k1~kem1niateriet, menighedsrådet og fredningsnæv-

/ I ~

net for V~jle amt, hver for sig. ,

Menighedsrådet for GreJ s' sogn. den Z, I~~ Ad~

"
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\ servitutstifuon'le på matr.nr. 63!, Grejs by og sogn, dog med
,

Det tiltrædes, at nærværende fredning~tilbud tinglyses som

følgende forbehold:
D~klDl'etionen bortfalder ,i det omfang arealet engang med.--.---- - ------. -_.-------~--_.---------- ..

I T

tiden måtte blive inddraget under kirkegården.
~,.'~~:~. r_i~t,.,.~en,19. I;la~1~;H3_•.. eJ '
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01627.01

Dispensationer i perioden: 27-12-1990 - 14-11-1995
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~i·~:~.;I.,t.~~~NINGSNÆVNETFOR
.~: : ,~~.:.J-!jLEA"'TS NORDLIGE FREDNINGSKREDS

.' ','REl"?eN ~HORSENS 3. AFD.
I •

8700 HORSENS
eLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

•
•

•
•

HORSENS,DEN 27/12-1990 •

FA. NR. 241/199 O .

Haderslev Stift,
Ribe Landevej 37,
6100 Haderslev.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder. . l ., '. ..

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. ' r r,- '.: ,,-

Det ti Iføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ~ølge tinglyste
servitutter er forbeholdt. . - •• -

Modtaget I Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der er
Skov- og Naturstyre'S~ddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til

kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens

2 C' D: i-O \~OO meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
~ 1.\1. oJ der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en

fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.
Overtredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm

Grejs kirke - matr. nr. 63 f og parcel af matr. nr. 2 b Grejs by,
Grejs.

Med påtegningsskrivelse af 27. september 1990 har Haders-
lev stift forelagt nævnet et projekt til opførelse af en bygning,
indeholdende kapel og graverfaciliteter, i tilknytning til Grejs
kirke. Bygningen opføres på matr. nr. 63 f og en parcel af matr. nr.
2 b Grejs by, Grejs.

Arealet er pålagt kirkeomgivelsesfredninger, jfr. neden-
for.

Vejle amt har afgivet en udtalelse om sagen. Denne udta-
lelse vedhæftes som bilag til denne afgørelse tillige med en (ned-
fotograferet) situationsplan, der viser placeringen af det eksiste-
rende kapel, eksisterende redskabshus nord for Holdumvej (kirkela-
den") og den påtænkte nye bygning.

Det fremgår af amtets udtalelse, at behovet for moderne
graverfaciliteter og kapel kan tilgodeses ved renovering/genopførel-
se af de eksisterende bygninger, således at der ikke sker indgreb
i omgivelsesfredningen.

Stiftsøvrigheden har medsend t udtalelser fra kirkegårds-
konsulent l. P. Junggren Have, kgl. bygningsinspektør Johan Richter
og National museet. Af disse udtalelser fremgår, at et projekt, hvor
huset opføres som et længdehus, frem for et hus, opført som to sam-
menhængede huse med en indbyrdes forskydning på ca. 3m, foretrækkes,
men at en reduktion af husets areal, der er projekteret til 103 m2,
må være mulig.

Omgivelsesfredningen indeholder intet forbehold om opførel-
se af bygninger til brug for kirken.

Nævnet har den 18. december 1990 afholdt møde med besig-

•



\. REG. NR.· \b 2 7 • O \

I

tigelse af kirken og dens omgiv.elser og har herunder forhandlet med
repræsentanter for menighedsrådet, Vejle amt, Stiftsøvrigheden, Natio-
nalmuseet og de kirkelige konsulenter.

Nævnet find~r, at en genopførelse/renovering af "kirkeladen"
nord for Holtumvej med indretning af faciliteter for graveren, herunder
et kontor, er uhensigtsmæssig på grund af vejens forløb og den formode-
de trafik på vejen. Man må derfor acceptere en bygning inden for k\rkens
omgivelser syd for vejen. Nævnet finder ikke at kunne kritisere den
skitserede placering af den nye bygning, og finder, at en nedrivning
af det eksisterende kapel umiddelbart vest for kirkens hovedindgang
vil kunne medvirke til en forbedring af kirkens omgivelser. Da nævnet
må lægge til grund, at den projekterede bygning er noget større end
strengt nødvendigt, finder nævnet at det efter en samlet vurdering er
forsvarligt principielt at tillade opførelse af en ny bygning på be-
tingelse af, at det eksisterende kapel nedrives og at den nye bygning
størrelsesmæssigt reduceres noget.

Nævnet har ved denne afgørelse der er truffet i medfør af
naturfredningslovens paragraf 34, lagt til grund, at tilladelsen med
de hertil knyttede vilkår, ikke er således i strid med formålet med
kirkeomgivelsesfredningerne, at en egentlig ophævelse af fredningen
er nødvendig.

Et revideret projekt bedes forelagt nævnet til endelig god-
kendelse.

Kopi af nævnets afgørelse er sendt til de nedenfor nævnte
• personer og institioner m.v ..

Kopi til:
.'

l) Grejs menighedsråd v/Gerda Mikkelsen
2) Vejle amt j.nr. 8-70-21-1-627-8-89
3) Skov- og naturstyrelsen

_iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN -1"2-1, ~ / -1.L> - OCJd '2. Bil. 2..
Akt.nr.~



r-Nt:.UNII'III.:.l~NÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

.LF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

/ REG.NR. \ bQ.7. O \
HORSENS, DEN 6.9 .1991 .

FA. NR. 227/1991.

Haderslev Stift,
Ribe Landevej 37,
6100 Haderslev.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

KlagefrIsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
Iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes medmrndre den opretholdes af
Overfrednrngsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfrednrngslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold tIl
kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt I henhold til loven, en
fredningskendelse eller en frednrngsbestemmelse.

O.'ert-edn!na::ne,"~ n~'.,dr.:
Slotsmarken 15,2970 Hørsholm

Grejs Kirke - matr. nr. 63 f og parcel af matr. nr. 2 b Grejs by, Grejs
- paragraf 34.

•••

l skrivelse af 27. december 1990 meddelte nævnet principiel
tilladelse til opførelse af en bygning, indeholdende kapel og graver-
faciliteter i tilknytning til Grejs Kirke på et areal, der omfattes
af en kirkeomgivelsesfredning. Tilladelsen blev givet på vilkår, at
det eksisterende kapel, der er beliggende umiddelbart vest for kirkens
hovedindgang nedrives og at den nye bygning st~rrelsesmæssigt reduce-
res "noget" i forhold til det forelagte projekt.

Haderslev Stift har med skrivelse af 30. juli 1991 forelagt
nævnet et revideret projekt, der er anbefalet af kirkeministeriets
konsulenter, landskabsarkitekt l. P. Junggren Have og kgl. bygnings-
inspektør Johan Richter.

Vejle amt har i en over sagen indhentet udtalelse bemærket,
at det nu foreliggende projekt, som amtet kan anbefale, er reduceret
ca. 15% i forhold til det oprindelige projekt.

I den anledning skal man meddele, at nævnet for sit vedkom-
mende endeligt kan godkende det foreliggende projekt.

Nævnets afgørelse er i kopi sendt til de klageberettigede.

P. N. V.

Poul Holmsuppl.

3. Danmarks Naturfredningsforeningtt 4. Tørring-Uldum kommune.
:\'11 I:omm l:lte r~~1

~;kov-o~ i~atuI'styre18en ./
I nr.SN l ~ l'b\ \0 -O e-o~ fill.
~kt. nr. ~

Kopi til:
l. Vejle amt, j. nr. 8-70-21-1-627-8-89
2. Skov- 0$ naturstyrelsen

•• :vfodtaget ,
~:<ov-og Naturstvrelsp.n

l,



FREDNINGSNÆVNET FOR
·'VEJLE AMT

REnEN I HORSENS
8700 HORSENS

tit TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

Modtaget I
Skov- og Naturstyrels91'8

~ 5 NOV, '18fJ5
HORSENS. DEN 14.11.1995.

FA. NR. 30/1995.

Advokat Ole Vedel Jensen,
Sønderport,
Sønderbrogade 35,
7100 Vejle.

Nævne ts afgørelse efter naturbeskyt telseslovens § 50.
sek. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den. der har begæret fredn~ngsnævnets afgø-
relse og forskellige mynd~gbeder. Klagefr~sten er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende kla~e-
berettigede. Klagen indgives skr~ftligt til frednings-
nzvne t. der videresende.. der. til Naturltlageaævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes. før udløbet af klage-
fristen.
Nævnees tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge llaturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttee inden 3 år efter. at den er meddelt.

Ang, opførelse af garage/udhus på ejendommen matr. nr. 63 a og 18 e Grejs by,
Grejs.

Den 14. september 1995 har De til Fredningsnævnets udtalelse fremsendt ansøgning
om tilladelse til at opføre ovennævnte bebyggelse.

Sagen har været forelagt for Vejle Amt - Abent Land afd., som ien slcrivelse af 10.
oktober 1995 udtaler:

"
På ejendommen ønskes opført garage/udhus bygning på ca. 71 m2 ialt til erstatning for
eksisterende udhus bygning af samme størrelse.

• Udhus bygningen opføres i træ og males hvid. Den forsynes med fladt tag med svag
hældning.

Ansøgeren har tlf. oplyst, at garagens udseende ikke er endelig fastlagt, men det er
hensigten at få udarbejdet en arkitekttegnet skitse, såfremt udhus/garage tillades
opført.

På ejendommen er der den 6. oktober 1954 tinglyst fredningsdeklaration, hvorefter
fredningsnævnet og Grejs Menighedsråd hver for sig er-påtaleberettiget.
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_ Efter deklarationen må arealerne ikke bebygges eller beplantes, således at udsigten til
og fra kirken hindres. Der må ej heller opføres skure eller lign.. Ejeren har dog
forbeholdt sig ret til at genopføre bygninger på de nuværende bygningers plads.

Ejendommen ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i
særligt kirkeområde.

Grejs Menighedsråd har for sit vedkommende ingen indvendinger mod det ansøgte.

Det er vores vurdering, at opf~relse af garage/udhus bygningen kan blive en forbedring
i forhold til eksisterende bygningens udseende.

"

reJ Fredningsnævnet har den 13. november 1995 atholdt møde og besigtigelse på
ejendommen med deltagelse af repræsentanter for Vejle Amt, Tørring Uldum
kommune og Grejs Menighedsråd.
Der fremkom ingen indvendinger.

Efter forhandling har Fredningsnævnet vedtaget for sit vedkommende at meddele
fornøden dispensation fra den tinglyste fredning til at opføre den ansøgte bebyggelse
på betingelse af, at der langs østsiden af garagen/udhuset foretages en slørende
beplantning og at den eksisterende garagebygning fjernes.

P.N.V.

J. Bruun.

Kopi til:
• Vejle Amt, Aben Land afd., j. nr. 8-70-51-4-627-5-95
• Danmarks Naturfredningsforening
• Tørring Uldum kommune
• Tørring Uldum kommunes vurderingsråd
• Grejs Menighedsråd v/Gerda Ravn Mikkelsen, Vestermarksvej 14, Grejs, Vejle
• Lise Andersen og Henrik Sørensen, Holtumvej 15, Grejs, Vejle.
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Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-39-2019: Ansøgning fra Grejs Menighedsråd om di-

spensation til at opføre en tilbygning til mandskabsbygningen ved Grejs Kirke.  

 

 

Fredningsregisterets nummer: 01627.01 – Grejs kirke 

     

 

Ansøgningen 

 

Linjen A/S Arkitekter MAA, Horsens, har 28. juni 2019 på Grejs sogns menighedsråds vegne  ansøgt 

fredningsnævnet om dispensation til at opføre en tilbygning til graverbygningen, der er opført vest-

sydvest for Grejs kirke på ejendommen matr. nr. 63 f Grejs by, Grejs, som er omfattet af en fred-

ningsdeklaration, der er godkendt den 20. maj 1958 af Fredningsnævnet for Vejle Amt og tinglyst på 

ejendommen den 23. maj 1958. 

 

Retsgrundlaget 

 

Fredningsdeklarationen, der er dateret den 20. december 1954, indeholder en bestemmelse om, at den 

del af ejendommen, der for tiden er udlagt til parkeringsplads ”ingensinde må bebygges eller beplan-

tes med høj beplantning”, således at udsigten til kirken hindres. Fredningsdeklarationen indeholder 

tillige et forbud mod opstilling af beboelsesvogne, master og lignende skønhedsforringende gen-

stande. 

 

Ved dispensation, meddelt den 6. september 1991, blev der givet tilladelse til at opføre en graverbyg-

ning på ejendommen matr. nr. 63 f Grejs by, Grejs.  

  

Tilbygningen til mandskabsbygningen skal ligeledes opføres på det deklarationsfredede areal.   

 

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

beskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

   

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  Grejs sogns menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 1, til at opføre tilbygningen. 

 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse”. 
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Vilkår for dispensationen 

 

Der gælder disse vilkår for dispensationen: 

 

1. Tilbygningen skal opføres som beskrevet i projektet, udarbejdet af Linjen A/S Arkitekter 

MAA, Horsens. 

 

2. Der skal fortages arkæologisk tilsyn med jordarbejdet. 

 

3. Tilbygningens facader skal opføres i røde mursten, og taget skal udføres i skifer. 

 

4. Der skal etableres en lav slørende beplantning med hjemmehørende arter på arealet umiddel-

bart vest og syd for bygningens facader.  

 

5. Byggeaffald skal fjernes fra byggepladsen ved byggeriets færdiggørelse og deponeres uden 

for det fredede område.  

 

Hvis vilkårene ikke overholdes, bortfalder dispensationen. 

 

Sagens baggrund: 

 

Det fremgår af projektbeskrivelsen fra Linjen A/S Arkitekter MAA, at tilbygningen skal opføres pa-

rallelt og sammenbygget med den eksisterende mandskabsbygning. 

 

Tilbygningen måler udvendigt 19,05 meter x 4,632 meter og skal opføres i røde teglsten og med 

skifertag svarende til de materialer, der er anvendt til den eksisterende mandskabsbygning. Tilbyg-

ningen svarer arkitektonisk til mandskabsbygningen. 

 

Det fremgår af tegningerne til tilbygningen og situationsplanen, at den eksisterende mandskabsbyg-

ning er et længehus, opført vestsydvest for kirken, og at tilbygningen skal opføres på vestsiden af 

mandskabsbygningen. Tilbygningen er kortere end mandskabsbygningen. 

 

Fredningsnævnet har med ansøgningen modtaget udtalelser fra Haderslev stift, den kongelige byg-

ningsinspektør, kirkegårdskonsulenten og Nationalmuseet. 

 

Den kongelige bygningsinspektør har i brev af 20. marts 2019 og kirkegårdskonsulenten har i brev af 

10. april 2019 oplyst, at de ikke har bemærkninger til projektet. Kirkegårdskonsulenten har tilføjet, 

at tilbygningens placering er fin i forhold til kirken og kirkegården og er udformet som en fint og 

enkel bygning. 

 

Nationalmuseet har i et brev af 26. marts 2019 til Haderslev Stift anført blandt andet: 

 

 

”… 

Nationalmuseet har modtaget Grejs menighedsråds anmodning om tilladelse til at lade 

mandskabsbygningen vest for Grejs kirke udvide med en lidt kortere tilbygning placeret 



klos op ad den bestående bygnings vestmur i henhold til et skitseprojekt udarbejdet af ar-

kitekt Mia Rahbek Andersen, Linjen A/S Arkitekter MAA, Horsens. Det er i projektet rig-

tigt bemærket, at området mellem kirkediget og mandskabsbygningen er omgivelsesfredet.   

  

Nationalmuseet kan i lighed med Den kongelige Bygningsinspektør, jfr. dennes udtalelse 

af 20. marts d.a., konkludere, at der er truffet et fornuftigt valg, hvad angår den ønskede 

tilbygnings placering. Museet vil således heller ikke have nogen indvendinger imod, at der 

bygges på dette sted, men skal bemærke, at der kan være arkæologiske interesser knyttet til 

anlægsarbejdet. Da det drejer sig om en gravning uden for kirkegården, skal det lokale 

arkæologisk ansvarlige museum, i dette tilfælde Vejle Museerne, inddrages…”.   

       

Haderslev Stift har i et brev af 12. april 2019 til Grejs sogns menighedsråd oplyst, at Stiftsøvrigheden 

godkender forslaget til tilbygningen til mandskabsbygningen. 

  

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

 

Fredningsnævnet har ved breve af 12. juli 2019 anmodet Naturstyrelsen, Vejle Kommune, Haderslev 

Stift, Vejle Provsti, Sejs sogns menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Natur-

fredningsforenings Lokalkomite, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om en udtalelse om 

projektet med høringsfrist den 2. september 2019. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i et brev af 14. juli 2019 anført blandt andet, at: 

 

”… 

Det er DN Vejles opfattelse, at projektet ikke vil hindre udsigten til og fra Grejs Kirke, 

ikke vil virke skønhedsforstyrrende for kirkens omgivelser og ikke er i strid med fred-

ningsbestemmelsernes overordnede intention. 

 

DN Vejle ser gerne, at bygningskomplekset specielt mod vest og syd sløres af beplant-

ning med hjemmehørende arter. 

 

DN Vejle kan anbefale fredningsnævnet at meddele dispensation til 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.  

 

Der er i 1992 meddelt tilladelse til, at der på arealet vestsydvest for Grejs kirke må opføres en mand-

skabsbygning. 

 

Tilbygningen, ansøgningen vedrører, skal opføres på vestsiden af mandskabsbygningen og bort fra 

kirken; tilbygningen er kortere end den eksisterende bygning, så den set fra syd, sydvest og vest ikke 

vil forringe den visuelle opfattelse af kirken, indsigten til og udsigten fra kirken. 

 



På denne baggrund vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod den kirkeomgivelsesfredning, 

der er tinglyst på arealet, at dispensere til projektets gennemførelse. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor Grejs sogns menighedsråd dispensation i medfør af naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 1, til projektets gennemførelse på de vilkår, der er anført i afsnittet ”Vilkår for 

dispensationen”. 

 

 

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  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 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 8. december 2019 
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