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Navn: Ku11erup kirke Reg.nr.: 495-04
\26'3.00

I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Ørbæk
Ku11erup by
Ku11erup

o, 5,0 100,
1:4000

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

112 og
Hele 112 og 11. 1b.11 23/2-1950 28/2-1950 Tidl.
Forbehold ang. hØjspændingsledning.

7Sl:. 15/4-1953 19/5-1953 Hele 7Sl:.. Tidl. 7Sl:., 71 og 34.

umatr. c dareal 15/4-1953 19/5-1953 Del af umatr. gadeareal. Tidl. 7- og 7-.

8/10-1953 16/11-1953 a e k. aHele 1-, 1- og 1-. Tld1. 1-.
Forbehold ang. hØjspændings1ednin~.
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afg~re1se om nyplacering
af bygninger m.m ..

Il.§; , l.§.
og lk
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~ J.
",f ': lta4'l"t•• d.' .~.t.hueDland J.nl!! 80fue Jensen, Kullerup erkl.rer eiB

'rli~lC til..)ca... je!" at matr.nr. l ]l, at KulleTUp bY'og 60811, at lad. e1:
I, arø1 a'f d~~, ,•• "r.nr. fr.d., tor .~ 81kre d.n tri beligg.nhed e.'f

, :L<" K"U,"" kl~'.
r. \" __ . "'1".a.l'~'\'8.kr1Tt•• &aled •• : h.l. matt".nr. l !!.
t ,.' ,:",! Jtt.d1l1.1l har t.l&.n~.omt.Hie:

;~;.;"'t-d.l'~ .~ •. 1lå;~ b.b1gge. eller beplantee med Ud.1gt"d~lllg,eDd.'
b'~~~~~i11.e86. derheller 1k~'paa arealerne ma. anbr1nce. iran e-
~ofiat.raia""'T. t.l.foD- og t.l.gra~.oter o. lign. ell.r op••ttes
~t ...... -.-.t.dn·. i.bod.r, vecue til beboelse .ller opbevar1na at
r~&~-r ,~, lien. .k.nhed.torBty~ende genstand••

r{~, l)e'\ li...... , ." d'r ...t141gh.ned er m.dd.l t tillad.lst at tTed-
/. 1l1.·''''Si,~I~~~ell!l.1.1"t.r en.to1;'~v1.t plan at en heJe,ndlng.l.c1-

n~ ~& J1~" til Blborg;·hv11kGn·le4njn&.~as~~rer .atr.n~.1 ~.
~,

lor tr~n!en kræT.r Jeg ingen·erstatning.
',~~J.~, .•rE' i, a~ ovenetaa.nde tredn1ngøt1lbud tinglyse. pa. min

.3.-40•.~.~ ~r. l k at Kullerup bI og eogn, dog uden ud~1tt tor mig.
.~ ': Pwa't ..t .r.tUe.t 1 benhold t11 toranetoaende er tT'.dnlni.~.t

M.~....nt1.b'.;_hr .. 48kr.d.~ .
."~-.up, den 2'/2 1950.

" ,~ ~(!lign. ): Jene S. Jeneen.

:'3' Ne-t :·~I2.mwm.t for ,SYendborgfiJJltBl'~d.lcredll .od" ....... O'C '04-
lr.... P ttJ~'t ... n•• tt-.dninsoUlbu4, b•• t .....,.e det, at tr.dnt.,.n Til
.. å" 11>.~ .~tl";n'l'. l !? .t ICull.rupb.1pg flOgn. et bartlcorit: l _tr. ~
2 ~ ... 't.,' l". alb. hv;11lt.t matr.nr. udgør et hu.smedebrug •.

~~n.~·t.r Syeudborl a.ter .. takreds, d.n 2'/2 1950. l
t·,.~ "I," ~.? ~ r t, ~ J

't ~ ~ I~~rt " :.1. '
~nl~'ept .. at 28/2 1950.
, .'.'.... '.. ~\,~t'\ Fr It •

~'t!!~ l f-

"

Jr. (J~.~.n. L,·tilhed b.er.tt •• :
\ ..

" Sternpeltrl
lov nr. 140--19;1.
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, VIlter tonut hl" lull.N» 08 htntJlt1Dc' aaJ. .... 4øaa ••
"MM ~ - -.~. s•.-..., 1:.- -XV1.ieftl.p •• nlanl', ._ nat ••e .r Till1•• Ul ...."'r d _.... 1I at l:u11.1"\I' _ 041 ,01P'. a~lat... 11.... al at d.".

"''bo.lIt''. Mte. '107 a" .Ur"e «en fri a,eliø.I1h.« at hll.rup kin••
..-at4t ...~ ••• a&al.d.a: hel. a&~r.ar.l ~.

,

! .~."..:.,' . . \ ~ hal' t.l..... oar_:

I
' ,,~-~, ~I";'~. .&.ftal ikk. "'7"'. 4t11....... p3Iaa'.' •• 4 .4.iC,.t.1WUø.t·
, " u.e cl 11u lkk. 'paM Utal.af a.. aåJ'f..ltp. '1'Ø1I-
I ,___ . ,....ft , ".l.r Ol 'el.patll ... '.r 0' l1p_4. el1e1" opa."
i "(' tie al t.r. 1.1»04.r, YOP' Ul 1».1»oel••• 11.1" .' .... 1'111C
I ,

I d· ..... __ 811ft'l1p.n' •• katlb.e4et'on"n'Jlc1......... cI••
I

h'\ , ...... , a' 4.... Udl. la.... d el' •• dtel' Ull ....~ .. at h8ct-
~_l hwrnel •• ""'1' _ 1'ore",_' pI_ at •• luJ~.,.Uøc'"
l.-1d .. ""1qe \ll -.,-.1'" lrt'Uk_ 1.ål1,....p•••• nr .au.ar. l A.
,,:' le. ~ Uwf.' 1.,..8nk_l ...
. . ~~~-;;_ S. at .......... 4. fn4niaceUllnatl '1 .. 1:7'" P" (j

.,. ....... ~t,.u. 1 .a ~ Kull.7Q ~7 os .. p, «oautn _q1ft t.............. 'r~ \.' ~"",tlpt 1. 11.. 14 til toraa.'aan4. 'J' tNW....... ]
---.."A ............. ""."'1.. t:

~' , ~~. ~
~b11.....,,ru",,,". 4. "/2 1950. ,.

P•••T.
('1-. ): ~Jl'1' l1.ohe1

{i. t114 •
:,'; , l

\.' II'" ~ ..t••_,,&., hr .,..tlaOI" .. '.r... .u........... Ol ,.~~ J
... .,.t............ tn4as...,.tll" •• , , .. ,_.. t.,. a' tNtJd..- 111 '
... a' ~ ,.. _u_u. 1 A ar h11ltftp .., Ol "P. ar .n: 2 ttl'
, ... 1 1'& _'12 al... .
........... , t." "'- 4_ 2'/2 1'950.
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Genpart.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg
FREDNINGSOVERBNSKOMST.

Stempelfri
Lov nr. 140-1937.

Undertegnede formand for Kullerup Refsvindinge sogneråd, murermester
Martin Hansen, Re fsvind inge , erklærer at sognerådet er villigt til som ejer
af matr. nr. 7 c, 7 d og 34 af Kullerup by og sogn og et umatrikuleret gade-
areal at lade disse arealer frede, for at sikre den fri beliggenhed af Kul-
lerup kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 7 c, 7 d og 34 samt det gade-
areal. der ligger sydøst for kirken og nordøst for landevejen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes tranaformator- 'j
stationer, telefon- og telegrafmaster o. lign. eller opsættes skure, udaa1gs-'
steder, isboder" vogne til beboelSE:!eller opbevaring af redskaber el. lign. l

--4skønhedsforstyrrende genstande. l
For fredningen kræves ingen erstatning.
Sognerådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på for-

nævnte ejendomme, dog uden udgift'for sognerådet.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

Svendborg amtsrådskreda.
Refsvindinge, den 23/2 1950.

~'lartinHansen
sognerådsfmd.

Idet fredningsnævnet ~or Svendborg amtsradskreds modtager og godkender-'
foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse }
på de fornævnte arealer af Kullerup by og sogn. Det frede areal ses indteg-
net på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 15/4 1953.
Keiser-Nielsen

Genpartene rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for SveDdborg amtsrådskreds,
Nyborg, den 15. april 1953.

t.w.~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE fREDNINGSKREDS

Egensevej l' .Telefon (09) 21 1693

l\Iiodti1qet I
Skov- og Naturstyrel~en

." 9 SEP, bM 5700 SVENDBORG, den 8/9 1987

Journal nr.: Frs. 182/1987

Man har d.d. lilskrevet Ørbæk kommune, teknisk forvaltning, 5853 Ørbæk,
således:

I et hertil gennem Ørbæk kommune indsendt andragende har De ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til på ejendommen matr. nr. 7-c Kullerup by, Kullerup,
at opføre en carport •

Denne ejendom er beliggende inden for et område, hvor der er lyst dekla-•
ration om forbud mod udsigtsødelæggende bebyggelse i forhold til Kullerup kirke.
Det ansøgte kræver således tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 34.

Nævnet har om sagen brevvekslet med Kullerup Menighedsråd, der ikke har
haft indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet har ligeledes brevvekslet
der i skrivelse af 20. august 1987 har
taget besigtigelse i sagen.

Carporten placeres således, at den på grund af de eksisterende bebyggelses-
og vegetationsforhold ikke vil få nogen indflydelse på kirkens nærmiljø eller ud-
sigten til og fra kirken.

Landskabsafdelingen har intet at indvende imod, at der meddeles tilladelse
til det ansøgte."

Foranlediget heraf skal man meddele, at fredningsnævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34 tillader det ansøgte.

Nævnet har underrettet menighedsrådet, Fyns amtskommunes landskabsafdeling
m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Over fredningsnævnet ,
om foranstående.

med Fyns amtskommunes landskabsafdeling,
udtalt: "at landskabsafdelingen har fore-

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

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

Ju

formand

Mi/jøminisferief
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F. fif;;' 3 ~

\=Q=to
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'FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 20. juli 2005
Journal nr.: Frs. 18/2005

Ørbæk kommune
Teknisk Afdeling
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved brev af 31. marts 2005 vedlagt diverse tegninger har kommunen på vegne ejeren af
ejendommen matr. nr. l-e m. fl. Kullerup by, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til
opførelse af udestue og halvtag på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt. Amtet har udtalt:

Stuehuset på landbrugsejendommen Ferritslevvej 51 ligger vinkelret midt for en større avlslænge og er sam-
menbygget med denne via en lille, smal mellembygning, der dels rummer beboelse, dels en garage. Stuehu-
set ligger ca. 250 m fra Kullerup kirke.

\

\
I

Den tilbygning, der søges om dispensation til, ønskes placeret ud for denne lille mellembygning, i et indhak
ind mod avlsbygningen, således at mellembygningen vil få ca. samme bredde som stuehuset. Formålet med
udvidelsen er at opnå en havestue, at gøre garagen dybere og at etablere en overdækket terrasse. Det over-
dækkede areal forøges med ca. 50 m2.

\

Tilbygningen vil næppe kunne ses fra kirken, og den vil ikke komme til at influere på oplevelsen af kirken,
hverken på korte eller lange afstande, da den placeres inderst i en vinkel mellem to eksisterende bygninger
og får en lavere højde end disse.

\

Det er således Fyns Amts vurdering, at tilbygningen vil være h~lt uproblematisk i forhold til den Exner-
fredning, der er tinglyst på ejendommen i november 1953 (oprindeligt noteret under matr. nr. I-a Kullerup

I

by, Kullerup.
"

\

\
Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra menighedsrådet, der har udtalt
overfor nævnet, at det ikke har indvendinger mOdIdet påtænkte byggeri.

\
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte. Nævnet finder ikke, at bygnin-
gen vil stride mod formålet i fredningsdeklarationen. '

Fredningsnævnet skal udtale:



Side 2/2

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













FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Nyborg Kommune 
På vegne af ejeren 
 
 
 
 

Afgørelse af 10. juni 2021 
 
Nyborg Kommune har ved mail af 7. januar 2021 på vegne af lodsejeren fremsendt en ansøgning om 
dispensation til opførelse af en tilbygning på matr.nr. 12 Kullerup By Kullerup på adressen Ferritslevvej 51, 
5853 Ørbæk. 
 
Sagsfremstilling 
 
Det fremgår af ansøgningen, at tilbygningen som skal foretages til bygning 6 på luftfotoet vil være på 233 
m2. Nyborg Kommune har endvidere i ansøgningen, der indeholder et luftfoto, der viser placeringen af 
tilbygningen oplyst følgende: 
 
”… 
Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende i landzone uden for landsbyafgrænsning. 
… 
Bygningen der ønskes udvidet, bruges i dag som maskinhus og vil også efter udvidelsen, blive brugt som 
maskinhus. Tilbygning vil blive opført med samme højde og bredde, samt i samme materialer og farvevalg, 
som den eksisterende del af bygningen.  
 
Det er Kommunens vurdering, at opførelsen af tilbygningen til maskinhuset i tilknytning til den eksisterende 
landbrugsejendom, er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen, samt at udvidelsen ikke er i strid med 
formålet med fredningen. 
 
Såfremt der kan opnås dispensation fra fredningen er Kommunen indstillet på at meddele 
miljøtilladelse. 
…” 
 
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-5-2021 
Dato: 10. juni 2021 



 
Placeringen af tilbygningen og den eksisterende bygning er vist med gult. 

 
 

 
Placeringen af de ansøgte er vist med blå prik og kirken er vist med blå cirkel. 

 
 



Fredningen 
 
Det pågældende sted ligger inden for fredningen af omgivelserne omkring Kullerup Kirke, der blev fredet 
ved fredningsoverenskomst af 23. februar 1950. Der er tale om en sædvanlig Exner-fredning, hvorefter: 
 
”… 
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke 
paa arealerne maa anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes 
skure, udsalgssteder, isboder vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyr-
rende genstande. 
…” 
  
Høring 
 
De kirkelige myndigheder ved Fyns Stift har ved mail af 9. marts 2021 oplyst at der ikke er indvendinger 
mod ansøgningen. 
 
Nyborg Kommune har ved mail af 14. januar 2021 oplyst følgende: 
 
”… 
Der vil i tilbygningen ikke opholde sig husdyr og dermed vil der ikke være nogen ammoniakfordampning fra 
bygningen, som vil kunne påvirke omgivelserne. Bygningen vil kun påvirke de kvadratmeter hvorpå den 
bliver opført. Der er på nuværende tidspunkt græs der hvor tilbygningen kommer til at stå og der er ikke 
registrering af beskyttede naturområder, planter eller dyr. 
 
Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 
dyrearter i det naturlige udbredelsesområde, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge 
plantearter nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 5. 
…” 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg afd., Dansk Ornitologisk Foreninge, Nyborg afd. og Friluftsrådet 
er tillige hørt, men har ingen bemærkninger. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Den ansøgte tilbygning påtænkes opført som led i den landbrugsmæssige drift af ejendommen op ad en 
bygning, der i forvejen anvendes til samme formål og på et sted, hvor den ikke vil påvirke indsigten til eller 
udsigten fra kirken, da der i forvejen ligger bygninger mellem stedet, hvor tilbygningen skal opføres og 
kirken.  
 
På denne baggrund og under hensyn til det oplyste om, at tilbygningen vil blive udført i samme højde og 
bredde samt i samme materialer og farvevalg, som den eksisterende del af bygningen, finder et enigt 
fredningsnævn, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Der meddeles derfor dispensation som 
ansøgt. 
 
Under hensyn til de af Nyborg Kommune oplyste, at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder 
for 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/
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