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ld og 19 9/6-1955

24 2/4-1952

umatr.
areal 2/4-1952

16/11-1953

13/4-1953

13/4-1953

14/2-1953

10/6-1955

10/6-1955

14/2-1953

14/2-1953

Del af 1~ .
Sålænge arealerne administeres af de (
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacerinc
af bygninger m.m ..

fHele 1-.

Del af ~. Tidl. ~ og 3~.

Del af ~. Tidl. ~ og 20.

Hele 4,Q.

Hele 18 og 19.

Hele 24. Tidl. umatr. gadeareal.

Del af u~atr. gadeareal.



Matr. nr~ 4a og 20 Herrested
by og sogn

REG. HR. O \8 s2 .oo o

FREDNINGSOVERENSKOI~T.

I

~

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede fru Anna Margrethe Jørgensen, Herrested, erklærer
sig villig til, som ejer af matr. nr. 4a og 20 af Herrested by og
sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri
beliggenhed af Herrested kirke.

Arealet beskrives således:
hele matr. nr. 4 a og 20.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke b8bygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, te10fon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgsstader, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrande genstande. Der må i det
hele ikke foretages ændringar i den nu bestående tilstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

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

fornævnte ejendom, dog ud'3n udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrMskreds

og menighedsrådet for Herrested.
Herrested, den 27/3 1952.

Margrethe Jørgensen
Idet fredningsnævnet modtager og godkenddr foranstående frednings-

tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 4 a
og 20 af Herrested by og sogn.

Fredningsnævnet for SVGndborg amtsrc\dskreds, den 27/3 1952.
Keiser-Nielsen
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Genpartens rigtigh .ld bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsråclkreds, den 1 2 FEB.1953
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Matr. nr. l f, 2 a og et
umatrikuleret gade areal
af Herrested by og sogn.

REG. HR. O \ eG 2- .ood

FREDNINGSOVERENSKOMST.
stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede formand for Herrested sogneråd Knud Jørgensen, Herrested,
erklærer at rådet er villigt til, som ejer af matr. nr. l f og 2 a og
et umatrikuleret gadeareal af Herrested by og sogn, at lade .. areal
heraf frede for at sikre den fri beliggenhed af Herrested ki~ke,

Arealet beskrives således:
held matr. nr. l f, skolehaven på matr. nr. 2a langs vejen og

gadearealet nord for kirkegården.
Fredning~n har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udeigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor~
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningan kroæves ingen erstatning.
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på

dets fornævnte ejendom, dog uden udgift for sognet.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Herrested.
Herrested den 27/3 1952.
Herrested sogner~ pr. Ørbæk,

P.S.V.
K. Jørgensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 1 f
-og 2 a af Herrested by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Sv~ndborg amtsrådskreds, dan 27/3 1952.
Keiser Nielsen

Genpartens rigtighed bekræftes
Fredningsnævnet for Sv~ndborg amt srådskre ds , d-3n 1 2 FEB. 1953

i fo1'lXloudenu !rn,.=1Ge. bi
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Matr. nr. la Herreste~
by og sogn REG.NR. O l BS2...o 0°

FREDNINGSOVERENSKOMST
stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede formand for Herrested menighedsråd, Pastor Johannes
Berg, Herrested, erklærer, at rådet er villigt til, som ejer af matr.
nr. l~ af Herrested by og sogn, at lade et areal af dette matr. nr.
frede, for at sikre den fri beliggenhed af Herrested kirke.

Arealdt beskrives sålades:
d~n del af matr. nr. l ~, der ligger syd for kirkegården og vdst

for vejen til Maare.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantas med udsigtsødelæg-

gende beplantning, liga som der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, t81efon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende SkØlihBdsforstyrrcnde gonstande. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstandt der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigtBn til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingan erstatning.
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på

dets f~P~vnte ejendom, dog uden udgift for rådet.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amts råds kre ds

og provstiudvalget.
Herrested. den 27/3 1952.

Johannes Berg
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings

tilbud, bestemmes det, at frddningan vil være at lyse på matr. nr. l a
af Herrest8d by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 27/3 1952.
Keiser-Nielsen

Genpartdns rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskr8d, den 1 2 FEB. 1953
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et umatrikuleret areal
af Herrested by og sogn REGlINR. O~SS2.,ooo

FREDNINGSOVERENSKOMST
st~mpel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede bestyrelse for Herrested bylaug erklærer at lauget
et villigt til, som ejer af et umatrikuleret areal af Herrested by og
sogn, at lade et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri
beliggenhed af Herrested kirke.

Arealet beskrives således~
Herrested anlæg, beliggende p~ umatrikuleret gadeareal nordvest

for kirken •
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmastar og lignende eller op-
sættes skure, udsalgsst~der, vogne til beboelse eller opbavaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det
hele ikke foretages ændringer· i d~n nu bestående tilstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fr~dning3n kr.æves ingen erstatning.
Bestyrelsen er enig i, at ovenst~ende fredningstilbud tinglyses

på den fornævnte ejendom, dog uden udgift for lauget eller kommunen.
Påtaleberettiget er fr~dningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Herrested sogn •
Herrested, den 27/3 1952.
Svend Jørgensen Hans Peter Hansen Wilhelm Andersen
Foranstående tiltrædes:
Herrested sogneråd pr. Ørbæk, den 27/3 1952

P.S.v.
K. Jørgensen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud bestemmes det, at fredningen vil væra at lyse på et uma-
trikuleret areal af Herrested by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 2/4 1952.
Keiser- Nie ls en

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 12 FEB.1953

i fotUlnndm1 !te.,.rete~ hf
10m IIIPPkant fOl ~. I-i/;ttlef -

J. Hvail~
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"'"Cl. V Jo. lJ...l". Lj. .2.,.10 Og .l'j

af Herrested by og sogn. amtsrådskreds .
Nyborg.

REG. HR. O~8S2.o0d
~ (fl' F R E D N I N G S O V E R E N S K O ,M S T •
{~' ---------------------------------------~-----

I~

Stempel- og gebyrfri
lev nr. 140 - 1937.

Undertegnede godsejer Christian Sehested Juul, erklærer sig villig
til, som ejer af matr. nr. 1 b og19 samt 18 af Herrested by og sogn, at

~~de et areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Herrested kirke.

Arealet beskrives således~ hele matr. nr. 4 Q, 18 og 19.
Fredningen har følgende omfan~~
Arealerne må ikke bebyg~es eller beplantes med udsigtsødelæggende•

beplantning, ligesom der heller ikke på arealern8 mB anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster oG lignende eller opsættes sku-
re, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller

4liignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages
ændringer 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 på ~in for-

nttnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for Herrested sogn.
Herrested, den 27/7 1952.

signo Sebested Juul.
Idet frednin~sn~vnet modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud bestemmes det, at frednineen vil v~re at lyse på matr. nr. 4 ~, 18 og
19 af Herrested by, Herrested sogn.

. -
t

Frednin~snævnet for Svendborg 'åm~srådskreds, den 9/n 1955.
s i gn • J. Hva ss .

1Jr1rokriftensrigtLshed bekrP'>f~Ejs.
Fredningsnævne~

for ~9 JUNl19Jb
Svendborg I.lmtsra."d;,~"edls .,

--_~ __ I'-LJ
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REG. NR. / gS~FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egeosevej 15 • Telefon (09) 21 1693

2 2 NOV. 1983
5700 SVENDBORG. d~n 21/11 1983
Journal nr.: Fra. 236/1983

Man har d.d. tilskrevet Ørbæk ko~une, teknisk forvaltning,
585~ Ørbæk, således:Ørbæk kommune har i skrivelse af 31. august 1983 [Rev. TJ/MH)
for fredningsnævnet forelagt et spørgsmAl om udvidelse ar kirkegår-
den i Herreated ved inddragelse ar arealer af matr. nr. l-a og l-f
Herrested by, Herrested, idet de p~ldende arealer er behæftet med
deklaration lyst 13. marts 1953 om fredningsoverenskomst til sik-
ring at den frie udsigt til og fra Herrested kirke.

Det er tanken, at der skal udarbejde~ lokalplan vedrør~nde
de pågældende arealer.

Amtskommunen har i skrivelse &! 20. oktober 1983 i en over
sagen afgivet erklæring blandt andet udtalt, at man kan anbefale
dispensation fra kirkeomgivelsesfredningen på vilkår, at det nye
kirkegårdsafsnits karakter af lund i det væsentlige bibeholdes.

Fredningsnævnets medlemmer har besigtiget forholdene på ste-
det.

7oranledi~et h~rar skal man meddele, at fredningsnævnet her-
ved i medfør af natur!rednin~lovens § 34 enstemmigt godkender, at
et område af' matr. nr. l-a og l-t Herrested inddrages til kirkegård
som projekteret, idet nævnet ikke tinder, at dette vil virke skæm-
mendt! eller hlndrende for udsigten til eller fra kirken. Som ind-
stillet af amtskommunen bør områdets karakter af lund i det væsent-
lige fastholdes ved bevarelse af en del af t~rne i området og her-
under navnlig randbevoksningen mod vest og syd.

Det tilføjes, at såfremt den bestående toiletbygning i over-
ensstenmelse med deu gjorte reservation i lokalplanen ønskes udvi-
det med en redskabsbygning, skal et sådant projekt forelægges fred-
ningsnævnet særskilt. Nævnet må foreløbig ganske reservere sig sin
stilling med hensyn til beliggenheden og udformningen af en sådan
(til)bygning.

Nævnet har underrettet Her=ested menighedsråd, Fyns amtskom-
munes fredningaafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe næv-
nets afgørelse for ~{erf'redningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredninc;slovens § 64 a.1I

hvilket herved meddeles

Fredningsstyrelsen On'9ihcJ
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i, Til fi'edningsregisteret
FREDNINGSNÆVNET til orientering /1/;~-f.S:-

POll ~
PYNS-AMTS SYDLIGE PllEDNINGSKllEINodtaget I frednfngsstyrelsen 5700 SVENDBORG, den 5/12

8&enaevej 15 • Telefon (09) 21169~ F 293/198 S
i 6 DEC. 1985 Joumal nr.: r s •

0\,11\\' /gS ~
Man har d.d. tilskrevet arkitekt M.A.A. E. Lehn Petersen,

Lahnsgade 63, 5000 Odense C., således:

1985

o ',

I skrivelse af 24. oktober 1985 (ref. EbLP/an) har De ansøgt
om fredningsnævnet s godkendelse af et projekt til udvIdelse af den
eksisterende toiletbygning syd for Herrested kirke, således at der
dermed kan indrettes de påbudte faciliteter for graveren.

Bygningen er beliggende inden for kirkens område matr. nr.
l-a Herrested by, Herrested, og er fredet ved overenskomst af 27.
marts 1952, hvorefter arealerne ikke må bebygges eller iøvrigt an-
vendes til placering af skønhedsforstyrrende genstande m.v., der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kir-
ken. Til deklarationen er knyttet et af Kirkeministeriet taget for-
behold, nemlig at afgørelse træffes af KirkeminIsteriet efter Indstil-
ling af fredningsnævnet.

Qet fremgår, at stiftsøvrIgheden for sit vedkommende har god-
kendt menighedsrådets dispositioner med hensyn tIl tilbygningens op-
førelse og financiering.

Fredningsnævnet har efter beSIgtIgelse, henholdsvis på grund-
lag af nøje kendskab til' forholdene på stedet enstemmigt besluttet at
indstille til kirkeministeriet, at det ansøgte tillades, idet der
alene er tale om en mindre tilbygning, og idet bygningen er beliggende
lavt i forhold til kirken, samt i sådan afstand fra denne, at tilbyg-

I

ningen ikke kan tænkes at komme i strid med fredningens formål. Det
er dog en forudsætnIng, at tilbygnIngen opføres i samme materialer,
som den bestående bygning og iøvrIgt l overensstemmelse med de hertil
indsendte tegninger.

KIrkemInisteriet har derefter tIlbagesendt sagen til frednings-
nævnet med bemærkning, at man intet ,fInder at indvende imod gennemfø-
relsen af det omhandlede byggeri, hvortil forslag er godkendt af
Fyens Stiftsøvrighed.

·,{t.I .. ,". '
__, ~ ro, ~

... 11 ... I
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Herefter opfatter fredningsnævnet ekspeditions formen således,
at fredningsnævnet er bemyndiget til at godkende byggeriet som ansøgt
i medfør af naturfredningslovens § 34, og således foranlediget skal
man meddele, at byggeriet godkendes, idet det som nævnt i nævnets
indstilling til Kirkeministeriet er en forudsætning, at tilbygningen
opføres af samme materialer, som den bestående bygning.

Kirkeministeriet, amtskommunens fredningsafdeling m.fl. er
underrettet herfra og kan inden 4 uger indbringe nævnets afgørelse
for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

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

formand

Fredningsstyrelsen
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fil<EDNINGSNÆVNET..
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 25. november 2002
Journal nr.: Frs. 47/2002

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved skrivelse af 25. september 2002 vedlagt diverse tegninger og projektmateriale har Fy-
ens 'stift på vegne Herrested menighedsråd fremsendt en ansøgning til fredningsnævnet om
tilladelse til etablering af materialeplads på arealet syd for Herrested kirke i henhold til et
vedlagt projekt, udarbejdet af arkitekt Steen Damkjær.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet der er sædvanlig kirkefredningsdekla-
ration på arealet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der har udtalt, at de
ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 5.
oktober 2002 har udtalt:

"
Projektet:

Projektet drejer sig om

a) etablering af en materialeplads syd for kirken,
b) isætning af en større låge samme sted (syd lågen ind til kirkegården),
c) lukning af den eksisterende østlåge til kirkegården og retablering med sten-

sætning, og
d) ændring af nordlågen

Miljø- og Arealafdelingens bemærkninger:

Så vidt ses af dek1arationerne er nordlågen ikke omfattet af fredningen, da den
er placeret på kirkegårdens areal.

Miljø- og Arealafdelingen har følgende bemærkninger til de øvrige punkter:

Ad a:

Materialepladsen vil efter det oplyste afhjælpe den nuværende tilfældige place-
ring af diverse affald og materialer. Den ønskes etableret på sydsiden af en
mindre P-plads syd for kirken, og den kommer til at bestå af 3 lave plankekum-
mer og et fliselagt areal, hvor på ønskes placeret 2-3 affaldscontainere på hjul.



Side 2/2

Det er Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at materialepladsen vil være en
gevinst for området, da den vil medvirke til mere ordnede forhold på og ved
kirkegården, også selvom den tilsyneladende ikke vil blive helt skjult fra kir-
kegården.

Ad b:

Sydlågen ønskes som konsekvens af den nye affaldsplads gjort bredere, fordi
det vil være hensigtsmæssigt, at graveren med sine maskiner kan komme til
pladsen fra kirkegården. Den øgede bredde vil efter Miljø- og Arealafdelingens
opfattelse være uden betydning for fredningen og dens formål.

Ad c:

Lukningen af østlågen - der ønskes foretaget af trafikale årsager - vil efter Mil-
jø- og Arealafdelingens opfattelse ikke stride mod fredningens formål, foruds'at
at lukningen sker med en stensætning, der sammenbinder stendiget nord og syd
for lågen på en sådan måde, at ændringen vil fremtræde usynlig.

Konklusion:

Det er således Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at det aktuelle projekt, in-
k!. de nye lågers udformning, er af en sådan diskret karakter, at der bør kunne
gives en dispensation fra fredningsdeklarationen, jf. naturbeskyttelseslovens §
50.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det fremsendte projekt, udarbejdet af arki-
tekt Steen Damkjær. Det ansøgte ses ikke at stride mod fredningen s formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-e vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klagebereuigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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.
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Ved brev af 30. juni 2006 vedlagt tegninger har De på vegne menighedsrådet ved Herre-
sted kirke ansøgt om tilladelse til opførelse af ny graverbygning og arbejdsplads/vaske-
plads for kirkegårdens graverfunktion i henhold til det fremsendte materiale.

Det fremgår, at den nye bygning påregnes opført på pladsen syd for kirken ved den eksi-
sterende materialeplads og trukket lidt ind det eksisterende grønne område.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 27. september
2006 har udtalt:

Fredningsnævnet har fremsendt et projekt for en ny graverbygning med tilhørende
udenomsfaciliteter , med placering syd for kirken, men uden for kirkegården. Her
ligger i forvejen nogle planteaffaldskummer .

Området er omfattet af en Exnerfredning fra 1953. Deklarationen indeholder en be-
stemmelse om, at det er kirkeministeriet, der - efter udtalelse fra Fredningsnævnet -
træffer afgørelse om byggeri m.v., så længe arealet administreres af kirkelige myndig-
heder.

Fyns Amts udtalelse:

Projektet er nærmere beskrevet i det modtagne bilagsmateriale, og det er Fyns Amts
vurdering på grundlag heraf, at den påtænkte bygning i sig selv vil komme til at frem-
træde diskret og sober, og at hele nyanlægget vil blive indpasset i området på en så-
dan måde, at der ikke opstår konflikt med fredningens formål.

Amtet skal således ikke udtale sig imod projektets gennemførelse.
"

Fredningsnævnets bemærkninger:

Efter besigtigelse kan fredningsnævnet ganske tiltræde Fyns Amts ovenfor anførte bemærk-
ninger og meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens
formål.
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skrift-
ligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 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 udn ttet inden 3 år efter, den er meddelt.

s. aunholt ~ I
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Afgørelse af 30. november 2015 
 
Nyborg Kommune har ved brev af 28. september 2015 ansøgt Fredningsnævnet for Fyn om lovliggørende 
dispensation til flere skure og småbygninger på ejendommen beliggende Måre Byvej 1, 5853 Ørbæk, 
matr.nr. 4b Herrested By, Herrested. Fredningen af denne ejendom er en såkaldt kirkefredning af Herrested 
Kirke vedtaget den 27. marts 1952.  
 
Nyborg Kommune har oplyst, at sagen drejer sig om lovliggørelse af flere bygninger på ovennævnte 
ejendom, der er beliggende i landzone. Ejendommen er bebygget med to bygninger, et enfamiliehus på 205 
m2 samt et udhus på 50 m2. Der ansøges om lovliggørende dispensation til et vindfang på 6 m2 og en 
overdækning på 10 m2, der begge er bygget sammen med enfamiliehuset. Desuden søges om 
lovliggørende dispensation til et udhus på 18 m2, der er fritliggende bag ejendommen samt til den 
overdækning, der er sket af nogle brændestakke bagerst på grunden. Der er ingen oplysninger om, hvornår 
bygningerne/skurene er opført.  
 
Sagens behandling 
 
Ifølge fredningsbestemmelsen er formålet med fredningen, ”at der ikke foretages ændringer i den nu 
bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.” Ifølge 
fredningen er der et forbud mod anbringelse af skure og lignende ”skønhedsforstyrrende genstande” på 
ejendommen.  
 
Sagen har været i høring.  
 
Det ansøgte vil efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV. 
 
Fyens Stift og Nyborg Provstiudvalg har ingen indvendinger mod en lovliggørelse af bygningerne, og det 
samme gælder Herrested Menighedsråd.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg har ikke indvendinger om ansøgningen om lovliggørelse.  
 
Der er medsendt luftfoto samt fotos af ejendommen, hvorpå småbygningerne og deres placering kan ses.   
 
Fredningsnævnets formand har truffet beslutningen med hjemmel i § 10, stk. 5 i bekg. nr. 1173 af 20. 
november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn, da sagen skønnes at være af underordnet 
betydning i forhold til fredningens formål.  
 
 
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172008 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-36-2015 
Dato: 1. december 2015 



Sagens afgørelse 
 
Fredningsnævnets formand finder på baggrund af de indhentede høringssvar og de vedlagte fotos, at de 
omhandlede små bygninger ikke strider mod fredningens formål. Der meddeles derfor lovliggørende 
dispensation til et vindfang på 6 m2, en overdækning på 10 m2, der begge er bygget sammen med 
enfamiliehuset, samt til et udhus på 18 m2, der er fritliggende bag ejendommen og den overdækning, der 
er sket af nogle brændestakke bagerst på grunden.   
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt. 
 
Klage skal ske via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der 
også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller behandlingen af en eventuel klage er afsluttet.  
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
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