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F R E D li I li G S T I L B U D •

Menighedsrådet i Gylling saga, der bestyrer den præsteembe-
det tilhørende ejendoL'! mutr. nr .. la Gylling by o8,.sogn tilb:yder he)
ved at frede p~ennævnte areal af denne ejendom, der omfCi'ttor },ræ-
st~gården8 ~spladS og have og ~n del af don embedet tilhorenae
landbruesrn:l:ssigt drevne jord.

Arealet beokrives således:, den del a2 matr. nr. la, del~ liG~(
kirkeg~den nærmere end 50 metor.

Fredningen har følgende omfang: Arealerne m~ 1~~e bebYCt,ea
eller beplanten, raidlertidi{;t eller vedvari:uds, lig~bou de ...· h~llcr
ik1to på areulez'ne ma. graves e:rus eller a.nlJJ"illt;es tran8fol'':la~C)r(jta-
tionel', tclcfol1- og telegrat'mastC3r c. lign., ej heller opc:i::ttf.::S
skure, udsalgstlteder, isbodel', vogne til beboelse eller op'b(;val'ing
af redskaber eller lign. DkønbedsforstyrrendEl eens tttnde.

Salumr-:e :u'ealel'lle auminis t:L'c:r.es af de kiI'keligo rJj1Hilt~l:,~d",r~
tI'æfful' ki.x'l":minioil tel'i~t ufg ...r't:l~i:lom ll~pll:l.ucr·il1gar pr@~\tJctu"cl<Jlt:.;

bYf,11inger, herunder tillige selve byggeplanen sar:lt tilbygn.1ui.1J1'
m.v. oe om a;nul'int:er, der Ctllidl'or pri1;steg~rdens uusee.:.lde, uanset
fredn inesd ek lur at ioneti.

Fo~ fredningen k~æves ineen erstatning.
Ovenstående fredningstillJud kan tinelyses på ejendommen matj~.

nr. la af Gylling by og sogn, dog uden udgift for menlghedoråd~t.
Påtaleberetti{'et er freonini.;snævno't, for Ål-huD am1;,ttog 11710

ejendommen måtte blive solgt, uå ut den uclgår a:r da klr:rellge I:lJU-

dieheders beutyreIse, da tillige menighedsrddet 1 Gylling.
Gylling, den 1· -/~ ~W J 15"1-
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formand og idet jeg atteaterer, at undorstriverne udgør B~t11ge
medlemmer af Gylling menigQedsr~d_

Gylling, den '1-. 4~-):~1-11~"'.
~"~1-11'(~)
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Det tiltr:Jdcs, at nm.L,\r",rende frednt113fltilbud tin~lyscE

SOlll servitutstiftende lJL.. lJlatr.nr. l a, Gyllyn[,'; By 08 S0.3n•

:(irkelllil'iI.; v8:?::i et l d(;n 7. aprIl 1952

}'. 1.1. V.

l:. L,

U1.ldnr dags c.r~to h.=-lr freJnln~:sl:3:\.·r.et tcsluttet at 1:1CC

''l'te og ~od\:(Jndu dot fr":l'1:;:~:to fr,odnrr.gstilbud, s~lcd~:!:o ;
c'~ttG vil V:Dr'" at tinglY::;t3 som servl.tutstift<3nJ3 pi.. J~ ...-0,','

.~_~:'Jn-;;Gmutr~kGlnuUlre, ro~d prioritet fOl'lld for al }.i;,;.:ltog~.,:.!"

Fredningsnævnet i Ål'hus o.mt.
A:rbu~, c..:::n ll'~~tv l~~
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i'o:!':,;;md I):,; :i.det jeg v.;;tof.ltarur;,' ut '..lIH,\.::rfJ~:l'lverne udgør sE.untliee
i;l~)(l:l(JHi' i::n' li.L Gyllilv; lI.uni.r)lfJd::>:cD.d.

Gyllin~, uen ,'I', I,', . "'" .....,,/
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Det i;i1·l;ru.:Jes, ri" m..:rVG'rellJe .t"l'ednin{:;sdeklarntion

till2,lysc8 801.l servitl1tst;if'l;Gl'llc:J r.lo.tr.nr. 3b
02; 3c

o~ So.:-;n.

• LL1~l:e;.linisterie t, dell J. april- 1952.
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" .~

"I

Unclf~r d?.r.3l!:,~J l::.~· frCCfllT':;;Jr- ..::;·:OQt bJsluttet at mod·

•~ fl o g g 0 d leo n cl ') d c t f r c n: ~ ;~ t t o f I" Gc: r.1 Il g S t i1to u tl. f:å lo cl e s 1:',

~'-tta vil vmre at tln;::lyso som Sal"!ltut~tlftenda på de foran.·
1" '/n·~\. ;:;:l~rH:oJ.l1l11nre. med prioritet fOl'ud for al pt4::1.~egæld.

Frcllniugsl1ævnot i Arhus amt •
.h·hu~~:C.Cll 17' a!~ l5i~1.
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F R E D N I N G S T I L D U D •..----- ------- -,._~-_.._---- -------
Menieheds~ldet i Gy~ling, dor bestyrer den ,kirken tilhørende

ejendom m:J.tr. nr. 3b oG 30 Gylling by oG SO~, tilbyder hervec} at
lade denne ejendom, der omfattor et ubebygget areal mellem kirke-
gådens østmur og vejen~ f~l'edei følgende omfang;

Al'ealernc må i1elte beby~ge3 eller beplantea, midlerti.d:iet
el1er vedvarende,. liCesom der heller ikke på arealerne mli grtNCS
e;rua eller anbringes transformatorstationer, telefon- og teJ.egraf-
master o. lica., ej heller opG:.3tteo 8~cnre, udsa.lr,ssteder, islJCc1r:r,
voene til beboelse eller opbevaring af redskaber eller liCn~nde
skønhedsforatyrrende genstande.

Sålænge arealet administreres af de kirkelige myndiGheder,
træffer ldrkeministeriet, do~.efter indhentet erklæring fra fred-
ning::znævnct, afccrelse om nyplnccrine af bygninger,på arealet o{;.
tillige on sdve b~t.u::cpl:ll'len for disse, for s~vidt bYBl'linCcl'c.e r;J~~:
t"jer;el<irkeliGo f'orm:11-

For fredninCen kI"UlVeSin.::en erstatning.
Ovenstående fredninestilbud kan tinglyses på ejendomwen ~ut)

nr. :3b og 30 af Gylling by og sogn,- dog uden ud~if't for mcnicheua-
rMet.

På taleberetticset er fl'edningsIW3Vn et for Århus amt oe hv is
ejendommen mitte blive solgt, så at den udgår af de kirkelige myn-

at,
digheders bestyrelse, da tilliee Gylling menighedsråd.

GyllinC, den .q.. ·'.....~M ......;~ \ 15;.
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F R E D li I N G S T I L B U D _-~---~---------~----~---~----~~
herved pl'lkommunens vegne at frede
matr. nr. 3d. Gylling by og sogn i

Gylling soeneråd tilbyder
den kommunen tilhørende ejendom
følgende omfang:

Arealet må ilæe bebygges eller beplantes, midlertidigt eller
vedvarende, ligesom der heller ikke på arealet må gravos grus elJ~)
anbringes trannformatorstationer, telefon- 06 telegrafmaster o.
lign., ej hel1G~ opsættes okura, udsalgssteder, isboder, vogne til
beboelse eller opbevaring af redskaber eller 11gnende,skønhedsfor-
otyrrende genstande.

Kommwlen forbeholder sig dog ret til at bibeholde det ekoi-
stercnde liBkupel på uroalet, men forpligter sig til ved kapoll~t8
fremtidige flytning at rospel~tel'efrednine;abestellltlelsernef'uldtud.

For fredningen krovoa inbon erstatninG_
Ovenstt~ende fredninestilbud kan tinGlyses på. cjendoomen mat:

nr. 3d af Gylling by ae ~30gn, dOG uden udgift for kommunen.
Påtalebe:;:ettiGet el'frodninGsnævnet for Arhus act og @yllinG

menighedsråd hver for aiG.
Gylling, den -
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Som forCland og idet jeg attesterer, at unders){rj,verne udgør
samtlice medlemmer uf 8of~'lOr:'dot i Gyllint3~

Gylling, den /'j "
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Under dags dalo har riodningsnævnet besluttet at modr

tage og godkende det fromsatte fredn~ngstilbud. således al:
dette vil være at t in~lyse som SfHVl tutstiftende på da foran-,

nævnte matr~kelnumre. med priorJ. te t fo rud ~or al pant egæld.,

Fredningsnævnet i Artus aot.
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b:irke~:l!'r'6d~lin~ af Gyllint;
cLlLivel:.>er (lu.l~) .. ,-

K e' n d e l s e~

Da de kirkelige myndiGheder j henhold til kirkeministeriets

cirkulære af 26. januSU' 1949 har fremsat ønske om, at der foreta-

ges frednin8sforanstalt~ine;er til nikrinG af GyllinS kirkes omt';ive]-

ser, oG da nævnet har fundet nedennævnte foranstal~li~eer påkl'ævede

b e s t e m ro e s

Et areal af gadejordon, der er beligc;ende øst for ki:r;lcegården,

OG som afgrænses af denne, matr. nr. l a GyllinG by, matr. nr. 3 ~

og 3 ~ smst. samt af den offent]i.,:~e gade "AaGade",O/hvorpu kirkens

litr1\spel fil1des, således som dette fiI'eal er indte,snet på det f'remlu~';-

te ridG, fredes i f01::;ende or,lfGnG:

Areal~t m~ i~'e bc~y~ges cJJer bepluntes, midlertidiet eller

vedvarende t liGesom der heJ.) er iJCce p~l.areale t må anbrinGes tr.:msfo:l.'-

mators ta tion 31', telefolj- eller tG} t?~rafl:,ast~r eller lignende, ej. hel-

ler opGCegtes slm1'e, udsa] c;s:Jteder, isboder, vogne ti l beboe13o olJ.0i'

orJbcv3rini3 af redskaber eller lic.nonde skønhedsforstyrrencle e;e;1st~mclu.

ar; 4 limle træer pt'.. lcLrkec;!3rden s:\ledes, at de ikke må. fældes eller i

større omfanr, beskæres uden fredninCsnævne ts tilladcllse, ligesom de

ikye 001undergraves eller på anden m~de, f. eks. ved ødelæg~~lse af

barlten, må udGlf,lttes for en behundlinc, der kan føre til deres øuelæ[-

gelse eller beskadigelse. - Træerne findes indtegne t på det fremlagte

rids.

For fredningen ydes ingen ersta tlling.,

Nærværende lcendelse vil være at tinGlyse som servitutstiftendu

på tingbogsbladet for c;udejorden o.'~ eventuel t li[;1capellet i Gyl1in["
Cl~ /loo.o~ ",0'/"\1 ~\4.~' •

by~med silckerhed forud for al p,mtG[';mld oG med påtaleret for frec1-

ninf,snævnet i Aarhufl amt e]lor n,E.'J1.i;~h::;d:Jr;~tdot i G'yJline; nOL:n~ Lvu)'
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01674.01

Dispensationer i perioden: 20-08-1992 - 06-06-2000



U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget;
Skov- og Naturstym'c",,,

•., o"' ~ liG 1'002'- I~li.~..,

Den 20. august 1992
Sag nr. 134/1991

behandlede Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til
at udføre læplantning på Gylling
Kirkegård, der er omfattet af kirke-
omgivelsesfredning.

•

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing,
medlem, byrådsmedlem Hauge Johansen, og
otto Bisgaard.
For Landskabskontoret
Mikkelsen.
Der forelå ansøgning af 19.
beplantningsplan.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte på vilkår som
anført i skrivelse af 29. januar 1992.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
dispensation til at udføre den ansøgte læplantning af buske
og lindetræer på vilkår, at hegnet af seljerøn fjernes. Det
bør sikres, at lindetræerne i fremtiden ikke hindrer
indsigten til kirken.

Jørgen Jensen, det
det kommunevalgte
sekretæren, dommerI'II

I·
mødte ekspeditionssekretær E.H.

december 1991 med forslag til

:'17"! 't,{" .J'",: Le 1,'/
I I, ...,.......'<..t.-~JørgE;lnJensen.

4t.
'!j lc;nl;11stcnet
..~w\,-og .Natul'styreJ..:.J~Il

! nr ::iN (t2IA(t-Z -0053
I\kl ~'r /

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Overfredningsnævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftl~gt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen tilOverfredningsnævnet.

-



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 ..

Modta9Ø( I 06/0600
O

lg Naturstyre\søn -SkOV~
Arkitekt Arne Jespersen ," ? ]U~~ '~ijnu
Borgbjergalle 12 REG. Hk I~14. O I
8300 Odder

Vedr. j.nr. 52/2000 - opførelse af graverbygning på matr.nr. 127 Gylling by,
Gylling.

Den 18. maj 2000 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om tilla-
delse til opførelse af en 82 m2 stor graverbygning.

Bygningen opføres med røde teglvægge og rødt tegltag, og placeres umiddelbart vest
for den eksisterende graverbygning på 38 m2, som nedrives.

Det ansøgte er omfattet af kirkeomgivelsesfredning tinglyst 22. juli 1952.

Odder Kommune har anbefalet det ansøgte og foreslået, at afgrænsningen mod det åbne
land markeres med et levende hegn af egnskarakteristiske træer/buske.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet det ansøgte på vilkår som foreslået
af kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

,e Da det ansøgte skal erstatte en eksisterende graverbygning, og da den nye bygning fin-
des at være tilpasset indsynet til kirken set fra offentlig vej og må anses nødvendig,
meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
det ansøgte på vilkår,
at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med

beliggenhedsplan, og
at der vest for den nye bygning plantes og vedligeholdes et levende hegn af

egnskarakteristiske træer/buske og fremover holdes i en højde, så det grønne islæt
mod vest bevares.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

(;Lc'lb\t\) \ ~ \ l", \ '- \\ \ \ "l-Da\) \

~\..



Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- e I
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~ (1

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-7-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Gylling Menighedsråd, Tværvejen 2, 8300 Odder.

(;



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Arkitekt Erik Schmidt e-mail: pho@domstol.dk
Gyllingnæsvej 73 tlf. 40143099 
Gylling  
8300 Odder 
  
  
 Den 10. oktober 2011.          
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2011.50 – ansøgning om tilladelse til opførelse af carport ved 
Gylling Præstegård, Fallingvej 1, Gylling, 8300 Odder. 
 
Odder Kommune har den 8. april 2011 til fredningsnævnet fremsendt følgende indstilling: 
 
”Byggeri omfattet af Exner-fredning ved Gylling Kirke – Fallingvej 1.  
 
Arkitekt Erik Schmidt har d. 4. februar 2011 på vegne af Alrø og Gylling Kirkes menighedsråd, 
Præstegårdsudvalget indsendt en ansøgning om opførelse af en ny carport til erstatning for 
eksisterende ældre garage. 
 
Efterfølgende er der d. 14 marts 2011 modtaget en ansøgning til Fred-ningsnævnet med en 
begrundelse for af søge dispensation til at opføre en 36 m² carport inden for Exner-fredningen. 
 
Bygningen placeres i tilknytning til eksisterende fredede bygninger, men er trukket lidt væk (2 
m) fra det fredede udhus efter aftale med Kultur-arvstyrelsen – se vedhæftede brev af 4. 
januar 2011.  
 
Den nye 6 x 6 meter carport placeres lige i kanten af det areal, der er omfattet af fredningen, 
idet bygningen kommer til at ligge 44,8 m fra kirkegårdsdiget – se situationsplan.  
 
Arealet, der er omfattet af fredningen, kan ses af vedhæftede tinglyste servitut, hvoraf det 
også fremgår, at Fredningsnævnet er påtaleberet-tiget. 
 
Bygningens udformning og ydre mål fremgår af vedhæftede skitser, indgået til Odder 
Kommune 14. marts 2010 samt beskrivelse dateret 2. november 2010 og indgået 4. februar 
2011. 
 
Odder Kommune kan anbefale, at Fredningsnævnet bevilger dispensation til det påtænkte 
byggeri.” 
 
Arkitekt Erik Schmidt har anført følgende om bygningen: 
 

 

mailto:pho@domstol.dk


Området er omfattet af deklaration lyst den 22. juli 1952, der angiver, at arealerne ikke må 
bebygges eller beplantes.  
Sålænge arealerne administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om 
nyplacering af præstegårdens bygninger. 
 
Århus Stift har meddelt, at man ikke har bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 6. oktober 2011. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål eller anførte deklaration og 
meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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 væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. mail til:  
Arkitekt Erik Schmidt, Gyllingnæsvej 73, Gylling, 8300 Odder, schmidterik@mail.dk
Gylling Menighedsråd, 8098@sogn.dk
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C., kmaar@km.dk

mailto:schmidterik@mail.dk
mailto:8098@sogn.dk
mailto:kmaar@km.dk


Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Jesper Stegmann, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder jesper.stegmann@odder.dk
 
 
 
 
 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:odder@dn.dk
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