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~tempol- og aobyrfri i h.t.
REG. NR. -2().3~

lov 140/1937 § 3'.
Anmtlderl

NATURFREDNINGSNÆVN ET
FOR MARIBO AMTRAADSKREOS12. lJ1AJ 1953.

1963.
Fredningstilbud

Undertegnede AminBe menie;hedsråd på præateembedets vogne
tilbyder herved som ejer af matr. nI': l El

af Am1nue by
at lade nedennævnte areal nI' ovennævnte matr.
kimom1niaterieto Bodkendelse.

Arealet beskrives således:

'Am1Dgø sogn,
nr. frede som nedenfor anført. under forbehold a

præsteGårdshaven. beliggende syd for Am1nae k1rkegir4.

rredningen har følgende omfang: ' •
Arealerne må l4~~ffi~~ecller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telcfon- og telegrnfmaster o. I!gn., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmll1ende.

ViJiaforbeholdcr iHdog ;ms: at der ikko ved fredningen gøres indgreb
1 den betltlleru,\e bevoksninG eller, at fredningen er, til hinder for bø-

vokan1n~enoG fom101Ele æ lidt som for det fredede areaAs benyttelse
til bebyggelse eller på andm må.de etter embedets behov. fA lænGe em-
bedet ejer a.realet.

POl' fredningen kræver B ingen erstatning.
V1&er indforstået n~ed, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

l El af Amin~e by og sogn,
dog uden udgirt forM med opry~k~nde prioritet næst nuværende hæfteTser.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

provsten for Lollands adr. herred og Aminae

i ,den 'Xt,/6 19&::.1.Am nge ~~ .,

P.IA. V.

menighedsråd.

I.E. Petersm.
R. Bakkegaard Olesen.

Karen Christianeen.K. schouYl. P. Sørensen. A. IU1asen.

!
I

{I'
W
l'

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l a
af Aminge by Am1nae sogn,

af hartkorn: ., tdr. O skp. 2 fdk. Gi alb., .. _~~

iMitm-MrifiI ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den 9. ma~ 1953.
B1'UUD.

K1I:kæinieter1ets 2. kontor ~
10. OKT. 1952. 2 g 1603
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j.nr. 2 G 160'
BD.

Det tlltmdes. at JWrwJrunde Zredn1I18s4ek1amtion

tinglyses SOlD sørn. tutst1ftende på m 1;r.nr. l a. Am1nse by og sogn,

dog med følaende forbehold,

SålliUlge admin1atm1;ionen henhører uncler de kirkelige

myndigheder, træffer kirkem1n1ster1e1; dog uanset N81'VtBrøl4edeklara-

1;ion aZ~relso med hene,y:ntil even'tuel opførelse fd b.vsn1n8er på area-

let. :Cor s/i Vidt disse skal tjene kirkelige :CormAl.

KiI'kem1nis1;eriet. den 22. januar 195'.

Kir.kem1n1s1;erie1;.
---000-

P.iIi.V.
'E.B.

M.G. Pedersm
øksps.

Indført 1 dagbogen Zor retskreds nr. 31. Nakskov købstad m.v.

den 12. MAJ1953.

Lys1;.~1ngbo8IBd. Bl. 1 a Akt ISkab E nr. 484.

Jobs. Jensen. 1••... :.4 ..
;ebyr 2 kr. )
= lo kroner, )

Retskreds nr. 31
Nakskov købstad

m.v.

--- .._-- ----- .......
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~tempel- o~ gebyr.tri 1 h.t. lov

4458
Ir ~ Jllatr1kulerede arealer.
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Fredningstilbud I:J,TURr~rD~1;~!-::''';;: ':'.'n[T
FOR MARIBO Aflli1l~,~":.i.),,,;~~cD';

Undertegnede Aminse sognel'åd på kommunens veglle
tilbyder herved som ejer af j1tt!fa*Z neden.nævnte arealer

af Aminae by og
at lade nedennævnte areal .ikti[Cft~i5l!l'kft. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:

l. fllrke,r.1nasplwlsen ø,st for k1rke~:rden 1 AmiJlBe
2. Anlr.aget vest' for kimeGården
,. Vejtl'lDkWltæ øat for kimeprden
4. Jordstr.lJalen langs k1rkeprden's nordre skel
, lIled undtagelse af det under 2 anføne areal. der antag•• 114*11 t
fra matr.nr. la. er arealeme gadejord•.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes lIled hojtvoksende træer, midlertidigt eller ved-

varende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet, som
kan virke skæmmende.

F f d . k .vi. .
Ol' re ilingen ræver ~ngen erstatnmg.

Vi ·tier indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på fiitm.&ft'iifu
nævnte arealo af Am1nae by og sogn,

dog uden udgift for 5~llIed oprykkende pnoritet næst nuværende hæftelser.
PåtaleberclIiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Maribo amt,

I

1
I

~,

provsten for Lollands edr.he.rred og Am1DGe

Am1nge sosnexåd ,den 15/5 l~Sl
Ar. Tillitze '

P.S. V.
Ilart1D. Jensen

menighedsråd.

Idet fredningsnævnet for Maribo amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på ~ Oy~t. arealer
af ADl.1D6e by OS 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 på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Maribo amt, den '8. oktober 195'
BNUJl



iJI'

I.
For al v1d~ arl6år det under post 2 DlBVDte ~nlag veet for k1ra~'

gib'dentil træde. tredn1D.g81 af UDdertsiDede menighedezAd pi 1»1'IBote.- .

bedet-s vegne.

Aminge dm 29. juni 1951

llartin Jens ••

Amtsrådet h~ goikendt sognerådets fomnstAerde tredn1Dg8Ulbud.

14a r 1 b o a IR t e r A d, den 23. oktober 1952.

G. W. Schaeffer
cst.

.,

Indført 1dagbogen tor retskreds nr. 'l, Bakskov købeta4 IR.V.

4en 2. NOV.195'.
cl Umatr.Lyst.Tinabog.B • Bl.areal Akt,Skab II nr. 179

ltort 1 akt E 484

Geb;yr 2 kr.
• 'to kroner

Johs. Jensen

Retskreds no. 3l
lakskov købstad

m.v.

/ .

,l
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Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Skomagerrækken 3 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 55786300 
  Fax: 55739139 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 30. november 2009 foretoges af formanden Kirsten Linde i henhold til § 10,stk. 5 i 
forretningsorden for fredningsnævn: 
 
Fr.s. 43/09 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelsesfredning ved Arninge kirke til fældning 
af 12 kastanjetræer nord for kirken. 
 
Der fremlagdes: 
Brev af 23. oktober 2009 med bilag fra Miljøcenter Nykøbing F. 
Mail af 19. november 2009 fra DN-Lolland. 
 
Ifølge Miljøcenter Nykøbing F står træerne på et areal, der er omfattet af en 
kirkeomgivelsesfredningsdeklaration af 15. maj 1951. Kendelsen har følgende ordlyd: ”Arealerne 
må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom 
der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon-og 
telegrafmaster o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller andet som kan virke 
skæmmende”. 
 
Efter fredningskendelsens ordlyd fandt formanden, at fældning af træer ikke er omfattet af 
fredningen, og at fældning derfor kan ske uden tilladelse fra fredningsnævnet.  
 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 30. november 2009.  
 
Kirsten Linde  
 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Ole W. Jørgensen, 
Langs Vejlevej 17, 4970 Rødby. 
Lolland kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. 



    

Vedrørende ansøgning om dispensation til at ombygge graverhuset og til 
at udvide materialegården med yderligere bygninger og depoter ved 
Lintrup kirke, matr. nr. 301 Lintrup ejerlav og sogn, Vejen Kommune. 

Kirkeministeriet har den 22. juni 2020 fra Ribe Stift modtaget en erklæring af 
7. juni 2020 fra Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlige del vedrørende 
dispensation til at ombygge graverbygningen, at opføre et yderligere 
maskinhus, opført som 2 gavlhuse ved materialepladsen samt at udvide og 
renovere materialepladsen og endelig at renovere den eksisterende 
graverbygning ved Lintrup kirke, matr. nr. 301 Lintrup ejerlav og sogn, Vejen 
Kommune. 

Erklæringen er afgivet på baggrund af en ansøgning fra Lintrup-Hjerting Sogns 
Menighedsråd den 4. september 2019 Til brug for afgivelse af erklæringen har 
Fredningsnævnet den 12. januar 2020 anmodet Miljøstyrelsen, 
Nationalmuseet, Ribe Stift, Askov Malt Provsti, Vejen Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, 
Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om en udtalelse om projektet 
med en høringsfrist den 10. februar 2020.  

Der er ved høringsfristens udløb ikke rejst indsigelser mod projekterne.  

 

Det planlagte projekt 

Det fremgår af menighedsrådets ansøgning, at Lintrup Kirke planlægger at 
opføre to nye maskinhuse i forbindelse med eksisterende maskinhus og 
ombygge eksisterende materialeplads. I forbindelse med opførelsen af de nye 
maskinhuse ombygges det eksisterende graverhus, så graveren får eget kontor, 
og der ligeledes etableres en indgang for besøgende. 

Det fremgår af sagen med tilhørende tegninger, at der på arealet er opført en 
graverbygning, der er orienteret øst/vest. Graverbygningen, som måler 4,407 
meter x 7,85 meter, skal renoveres.  

Det fremgår desuden af ansøgningen, at der i forlængelse af maskinhuset og 
mod øst skal opføres en tilbygning til maskinhuset. Tilbygningen måler 8,781 
meter x 7,850 meter. Maskinhuset, inklusiv den eksisterende bygning, skal 
udformes som 3 gavlbygninger med gavlene orienteret nord/syd. Maskinhuset 
skal opføres som en træbygning med en bræddebeklædning ”1 på 2” og med 
tage udført i rød vingetegl.  

Den fremgår herudover af sagen, at den eksisterende materialegård, der er 
anlagt øst for det eksisterende maskinhus, skal renoveres og udvides mod øst. 
Materialegårdens samlede areal bliver 13,322 meter x 6,000 meter og 
omkranses af et plankeværk. På materialegården etableres betonkummer til 

Frederiksholms Kanal 21 
Postboks 2123 
1015 København K 
www.km.dk 

Frederiksholms Kanal 21 
Postboks 2123 
1015 København K 
www.km.dk 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
www.km.dk 

Telefon 3392 3390 
Telefax 3392 3913 
e-post km@km.dk 

Akt nr.: 133251 

Dette akt nr. bedes oplyst ved  
henvendelse til Kirkeministeriet 

Dato: 23. december 2020 

 

Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd 
8947@sogn.dk 

 

 

 

  

http://www.km.dk/
http://www.km.dk/
http://www.km.dk/


    

Akt nr.: 133251 
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oplagring af sand, grus og diverse. Graverbygningen udvides ikke, men 
renoveres.  

 

Eksisterende deklarationer  

Det fremgår af sagen, at ejendommen matr. nr. 301 Lintrup ejerlav og sogn, der 
tidligere var matrikuleret som parcel nr. 5 af art. nr. 327/5 Lintrup ejerlav og 
sogn, blev fredet ved en deklaration, som Lintrup menighedsråd underskrev 
den 17. september 1953.  

Det fremgår af deklarationen:  

”Arealerne må ikke bebygges. Det må ej heller beplantes, således, at 
udsigten til kirken ødelægges, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der 
ikke på arealet må opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse 
eller opbevaring af redskaber, ej heller må der på arealet opsættes toiletter, 
hønsehuse, pelsdyrfarme o.lign., sprøjtehuse, benzinstandere, og heller ikke 
- med ejerens samtykke - transformatorstationer, telefon- eller 
telegrafmaster.”  

Det fremgår herudover af deklarationen, at fredningen er sket med følgende 
forbehold: 

”Så længe det pågældende areal administreres af de kirkelige myndigheder, 
træffer Kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet 
afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om 
selve byggeplanen for disse, for så vidt bygningerne skal benyttes til driften 
af præstegårdens jorde, til brug for præsten eller i det hele taget skal tjene 
kirkelige formål.”    

På den baggrund er det fredningsnævnets vurdering, at fredningsnævnet ikke 
skal meddele dispensation til projektets gennemførelse, men alene afgive en 
udtalelse til Kirkeministeriet til brug for ministeriets behandling af sagen, fordi 
bygningerne og materialegården skal benyttes til driften af kirkegården.  

 

Høringssvar 

I forbindelse med fredningsnævnets høring om projektet i perioden 12. januar 
2020 til 10. februar 2020 har Vejen kommune vurderet:  

”at tilbygningen og plansiloer er velplacerede og at tiltagene vil medvirke til 
forskønnelse af omgivelserne ved Lintrup Kirke. Kommunen kan derfor 
anbefale ansøgningen. Kommunen skal dog give byggetilladelse til projektet, 
der skal opfylde brandmæssige krav.”  

Stiftsøvrigheden over Ribe Stift har i et høringsbrev af 20. januar 2020 anført, 
at stiftsøvrigheden tidligere har:  

”behandlet høringsskrivelse af 26. juni 2019 fra Lintrup-Hjerting Sogns 
Menighedsråd om førnævnte ombygning og opførelse.  
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Stiftsøvrigheden har på baggrund af indhentet udtalelse af 17. oktober 2019 
fra Den Kgl. Bygningsinspektør og udtalelse af 8. november 2019 fra 
Nationalmuseet afgivet høringssvar af 13. november 2019.” 

Stiftsøvrigheden anfører videre:  

”Med henvisning til stiftsøvrighedens høringssvar til menighedsrådet såvel 
som de to nævnte udtalelser og under forudsætning af, at nærværende 
høringsmateriale ikke er blevet væsentligt ændret set i forhold til 
høringsmaterialet fra menighedsrådets høringsskrivelse af 26. juni 2019, 
har stiftsøvrigheden ingen bemærkninger til dispensationsansøgningen.”  

I udtalelsen fra den kgl. Bygningsinspektør af 17. oktober 2019 har arkitekt 
Gunilla Rønnow blandt andet anført:  

”(…) Vi har ingen bemærkninger til graverbygningen, men går ud fra at 
menighedsrådet og personalet har vurderet at der er tilstrækkelig plads. 
(Det synes at fremgå, at der kun er en graver ved kirken.)    

Placeringen bagved graverbygningen, set fra kirken, betyder at udsynet fra 
kirken til landskabet ikke forandres nævneværdigt.  

De to nye maskinhuse udformes som kopier af det eksisterende maskinhus, 
så der bliver tre ens længebygninger ved siden af hinanden.  

Såvel placering som udformning må anses for at være enkel og skånsom for 
kirkens omgivelser, og vi kan derfor anbefale, at tilladelse gives.” 

Den kgl. Bygningsinspektør anfører samtidig:  

”Vi skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er byggeteknisk 
uheldigt at afvandingen af saddeltagene foregår via næsten vandrette 
skotrender mellem bygningerne. Selv ved en meget omhyggelig udførelse og 
gode inddækninger viser det sig som regel, at det er disse steder utætheder 
først opstår. Det må derfor sørges for at skotrenderne let kan renses for 
blade og andre urenheder, og at der sørges for løbende renholdelse og 
vedligeholdelse. 

Hvis det er muligt at indskrænke arealet en smule, kan taget evt. vendes, så 
det kommer vinkelret på den eksisterende bygning…”  

I udtalelsen fra Nationalmuseet af 13. november 2019 har museet blandt andet 
anført: 

”(…) Udformningen af bygningerne giver ikke anledning til kommentarer fra 
Nationalmuseets side, og placeringen er ganske diskret og uden 
forstyrrende virkning på oplevelsen af kirken. Det skal bemærkes, at der 
kan blive tale om arkæologi i forbindelse med anlægsarbejderne. Da 
anlægsarbejderne sker uden for kirkegården, er det ikke Nationalmuseet, 
men det lokale arkæologiske museum, der skal kontaktes for at diskutere en 
arkæologisk medvirken, og der må i god tid inden arbejdet påbegyndelse 
rettes henvendelse til Museet på Sønderskov.” 

 

Fredningsnævnets vurdering 
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Det fremgår af fredningsnævnets udtalelse, at nævnet på baggrund af de 
oplysninger, der er forelagt nævnet om den øvrige del af projektet, samt de 
enkelte bygningselementers udformning og placering på det fredede område 
vurderer: 

”at hverken den projekterede udvidelse af maskinhuset eller af 
materialegården vil have betydning for den visuelle opfattelse af kirkens 
omgivelse, fordi der allerede er en graverbygning og en materialegård med 
maskinhus på arealet, samt fordi bygningerne og materialegården placeres 
nord for bygaden, der mod syd afgrænses af kirkegården.  

Projektområdet ligger ca. 1,8 km sydøst for Natura 2000-område nr. 91 
(Habitatområde 80) Kongeåen. På grund af projektets beskedne omfang 
vurderer fredningsnævnet, at projektet ikke at vil påvirke de arter og 
naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, 
hverken under anlægsfasen eller driftsfasen.”   

Fredningsnævnet indstiller derfor til Kirkeministeriet, at:  

”ministeriet meddeler tilladelse til projektets gennemførelse på vilkår, at det 
gennemføres i overensstemmelse de tegninger, der er vedhæftet denne 
udtalelse, at byggeaffald og bygningsrester deponeres uden for det fredede 
område, og at Museum på Sønderskov tilkaldes, såfremt der under byggeriet 
gøres arkæologiske fund.”  

 

Afgørelse 

På baggrund af fredningsnævnets erklæring og under forudsætning af, at 
Lintrup Menighedsråd, i overensstemmelse med fredningsnævnets, den kgl. 
bygningsinspektørs og Nationalmuseets udtalelser, sørger for, at projektet 
gennemføres i overensstemmelse med de til ansøgningen vedhæftede 
tegninger, sørger for at byggeaffald og bygningsrester deponeres uden for det 
fredede område, sørger for at skotrenderne let kan renses for blade og andre 
urenheder, sørger for løbende renholdelse og vedligeholdelse, og sørger for i 
god tid inden arbejdet påbegyndes at rette henvendelse til Museet på 
Sønderskov med henblik på at aftale en eventuel arkæologisk medvirken, 
herunder at museet tilkaldes, såfremt der under byggeriet gøres arkæologiske 
fund, meddeler Kirkeministeriet dispensation til ombygning af 
graverbygningen, til opførelse af et yderligere maskinhus, opført som 2 
gavlhuse ved materialepladsen samt til at udvide og renovere materialepladsen 
og endelig til at renovere den eksisterende graverbygning ved Lintrup kirke, 
matr. nr. 301 Lintrup ejerlav og sogn, Vejen Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Martin Martensen-Larsen 
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Fuldmægtig 
 
 
 
Kopi til: 

Stiftsøvrigheden over Ribe Stift 

Provstiudvalget for Askov Malt Provsti 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlige del, biran@domstol.dk 

Vejen Kommune, post@vejen.dk   

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk 

Nationalmuseet, post@natmus.dk 

mailto:post@vejen.dk
mailto:dof@dof.dk
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