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FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Refs-Vindinge kirke Reg.nr.: 495-06

\35"\.00

I

Kommune: Ørbæk
Ejerlav: Refs-Vindinge by O 5p 100 200 m

! ! !

Sogn: Refs-Vindinge 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato'l~24/7-1950 7/9-1950 aDel af ler.

Hele 1~.l~ 24/7-1950 4/9-1950

el~ 24/7-1950 7/9-1950 Del af 1~. Tidl. 1~ og 1~.

11 24/7-1950 7/9-1950 Del af 1l.

15.§: 24/7-1950 7/9-1950 Del af 15a. Tidl. 15a og 5~.

15e 24/7-1950 7/9-1950 Del af 15e. Tidl. Sb 15.§:og 5~.,
60b 24/7-1950 7/9-1950 Hele 6~.

94 24/7-1950 4/9-1950 Hele 94.

e' umatr.
24/7-1950 15/6-1954 Del af umatr. gadeareal.areal
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)~ REG. NR. ",JS-/('enpart.

Matr.nr. I b b, l? Q og 5~ k,
}(elev1ndIn~e by og 80611.

JUUlolder.
1,'I":.,'lHliG3NANHL"'I.' [<,Ol(:~"VHtH;-
BOhO ii."'l1'~H~m.H~.l3DS. ;Jlyborg.

Stempel- og f'eb1rtri,
lov nr. 140- 937.

JndllrteglledeBt.rdejer Hans Peter Dan1elsen, neføvlndinge erkl~er sig vil-
lig til, som ejer at matr.nr. H~. 15 A og 59 ~ af Het.vindinge bY,oS'sogn, at
lade et areal af dette matr.nr. frode, for at sikre den fri beliggenhed af
Hetsvindi~e kirke.

Arealet beskrives s~ledo81 hele matr.nr. 59 ~ og en bnsmmø på 125 meters
brodde at ~~ og 15 • r.anet fra kirke~lrdad1get •

l'rednill8en har følgende owtant..1
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med uda1gteøde1ægg.nde b.-

p1an:tl11nll, ligesom der heller ikke på areålerne lIå ,8I1b~in&es lranstol'llntorsta-. . . \

tloner. telefon- og teløgratmastør 08 lignende ell.r o;aætte. skur', udsalgs-
oteder. isboder, yo~ne til b.ooeløe e11ør opbevarins at redskaber eller lig-
nende skØrUl0dstoretyrrende geustand.

Por fredningen ltrlBYeei~en erstatning.
Jeg er eni~ i, at oveustående tredflingstilbud.ti~lys88 på lI1a e~endoll

lXIatr.~r.8.e, 1; J! o~ 59 .2 af Hett:lvindill88by og oogn. doS uden udåitt tor mig.
Påtaleberettiget 1 henhold til foranstående er fredningsnævnet.

Refavindinge, den 24/7 1950.

(eiGn.): Peter Danielsen.

Idet trednir~snævn8t tor ~vendborg wntsrbdskr.ds aodtager og godkender
fOrWl$tående fredning_tilbud, bestemmes d~t, at fredningen vil yære at lyoe
på ~atr.nr. ti ~, 15 .a og 59 .! af HetsYlnd1nge by og: eOi,n.

net :fredede areal 088 indtegnet på et en deklaration vedrerende matr.nr.
lo !l Refev1nd1nge by o~ 6o~n vedl~t kort, at hvilket en genpart er hanlaat
på akten.

Fredningsnævnet tor ~vendbor~ amtsråd.kredø, den 24/7 1950.
(eitiu.): Keiser-N1eloen.

'rtrlglyen~spiltegning at 7/1) 1950.

Uenparten8 r1gt16hed bekreftes:
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r St8tsministuriet.

Genpart.

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

Undertegnede r-;Lrdejer,sognefop~ed Hans Christian Bang, Refsvin-
dinge erklærer sig villig til, som ejer af 'matr.nr. lo la af RefsviIl-
dinge b~ og sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sik-
re den fri beliggenhed af Refsvindinge kirke •

.Arealet beskrives ~åledes= en bmmune på 100 meters bredde re[:'net
fra kirket<"rdsdiget, dog suledes, at der forbeholdes ~n b~ggef:';rundi
det nordvestlige hjørne af matr.nr. lo ~ ind mod m~tr.nr. 92 ~.

Fredningen har fø~gende omfang: ,
Arealerne mu ikke beb,ygges eller beplante~ med Uds~gt~Ødtllægg~nde

beplantning, ligesom del'heller ikke pi). arealerne må anbringes trans-
1 '"formatorstationer, telefon- og telegraLmaster ~g lignende eller opsæt-

tes skure, udsalgssteder, isboder, vo~e til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skønhedsforst,yrrend;e genstande,.

Ved bebyggelse af den foran ornhundlede by~gegrund forelægges b;yg-
ningstegninger og beliggenhedsplan for fredningsnævnet til godkendelse.

!i'orfredningen
Jeg er enig i,

ejendom matr.nr. lo
mig.

kræves ingen e.rstataing.'
at ovenstående frednin&stilbud tinglyses på min

I

~ af Refsvindinge by og sogn, dog ude~.udgift for

Påtaleberettiget i henhold til foranståenae er fredni~gsnævnet.

Refsvindinge, den 24/1 1950
(sigu. ): Hans Bang. ,

Idet fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds mod~ager og god-
kender foranstående frednincstilbud, bestemraes det, at fredningen vil
være at lyse på matr.nr. lo a af Refsvindinge by og sogn.- ,

Det fredede areal ses indtegnet pu vedlagte kort, af ,hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Svendborg arntsrhdskreds, den 24/7 1950.

(sign. ); i\.eiser-Niel'sen•

Tingl;ysningspåtegni,ng af 7/9 1950.

Genpartens rigtighed befræftep:
fll,: AIl',h
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GenQart.

Matr.nr •• lo ~ og lo ~,H.efsvindinge by 06 sogn.

Amaelder.
I!'m:rmIUG~)IMVtll!1l.', !'01t sV ..J.m-
W)Hq A:~';'sn~nslm~ns. Nybor(~.

~teap~l- og gebyrfri.
lov nr. 140-1937.

Undertegnede tl,/,trdejerhaS1.1Ue i\tder ~torm. Het8vin4111.ge erklærer eig
villig til. sow ejer af matr.nr. lo ~ o~ lo ~ at ~ef8vindinge by 08 8Qin.
at la4e et areal at dette matr.nr. trede, for at sikre' den fri beligenhed, ,

at Hefsvlndinge kirke.
Arealet beskrives således. en bræmme pb 100 meter fra klrk8gå~8diget.

h'e4ning6ll har tølt!.~ndeowtau;:.:
Arealerne mt. ikke beby~es eller b~plantøa med ud'igt.8 •• 1~~d. be-

plantnina ••li~esom d.r heller ~kke på arealerne ~ anbringes tranQrermator-
atationer, teleton- og teløclratlllQater 08 lignende ellel' oJ)8æt'tea skure, ud-

I iBol~8ateder, isboder. vogne til beboelse eller opbevaring at rtldekaber eller
I

lignende 8k~nhed8tor8tyrrend, genet,mde.
• ror !redningen kræves ingen erstatning. I. \

J8~ er en16 i, at ovenstående tredningstilbud tin&lysea pA a1~ .~endow,
matr.nr. lo g lo ~ at Refuvilld~e by og 9°01, dOd ude~ udi)irt .tolj,lI18.

Påtåleberettiget 1 benhold til foranstående er :tr,dniD&8JWVne't for
~vendborg amterlldskred!30

1'tefaviadinge. den 24/7 llJ~o.
(si.;>n.): Rasmus :.tona.

Idet tredn111~sruavnet modt~er 0åt godkender forane~t!el1de :rredId.ngøtilbud,
bestemmes det, at tredninaeu vil vll3reat tillglye8 på ~tr.nr. lo i 0i lo S
at' Hefsviudingo by 0& 80t~.

Det fredede areal BOS indtegnet på et en deklaration vedrarenae matr.nr.
lo ~ fletevindin86 by og sogn vedl~t kort. af uvil~.t en genpart er henlagt
på akten.
Fredn1ngen.ævnet tor Sv.ndbor~ ~t8rt\dskrede, den 24/7 l t*50.

(si~n. ): Keioer.tlie188n.

.J

,l

\
\

I)~'

Genpanens r1~t1ght)d bekræftes:
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I REG. NR . ./.s~/

Genpart. Anmelder:
Matr.nr.: "lo e,

Refsvindinge by og 80~n.
FRIIDNINGSNÆVNET FOR SVEND-
BORG AM'l'SltADSKREDS. Nyborg.

FREDNl NGSOV8HBNSKOl mT •
, ~Stempelfri og gebyrfri.

lov nr. 140-1937.

Undertegnede arbejdsmand Carl Erik Dressler, Refsvtndinge er~ærer sig
villig .til, som ejer af matr.nr. lo .! af Hefsvi!1dinge by og sogn, ;at'lade
et areal af dette matr.nr. frede, for at eilereden fri.beliggenhtld at Refs-
vindinge kirke.

Arealet beskrives sbledes: hele matr.nr. lo.! •
•Fredningen har følgende omfang:

Arealerne me ikke bebygges eller ieplantes med ud~igtsødelæg~~de be-
plantning, ligesom der heller 'ikke på arealerne må anb:ringes trans:formator-
stationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller o~sæfte8 J.kur., ud-
ealgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lignend.'skøruledsfor8tyrrend~ genstand ••

Ombygninger, tilbygninger og eventuel nyopførelse' efter brand elier 1ignen·, '

de kan kun ske med fredningsnævnet s godkendelse af,bygningstegninger og belig-
genhedsplan.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående frednin~6tilbud:tinglyaes på min ejendom

matr~nr. 10 .! af Refevindinge by og sogn, dog uden udgift for mig.,
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet :tor,

Svendborg amtsråds kreds.
Hefavindinge, den 24/7 1~50.

(aign.) l l~rik Dressler •

Idet fredningsnævnet modtager og
bestemmes det, at fredningen vil være
by og sogn.

godkender foranstående fredn1Dgetilbud,
at lyse på matr.nr. lo .! af ~ef8vindinge

~
\

f',
~Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 24/7 1950.

(sign.): Keiser-hielsen.

Tinglyeningspåtegning at J/9 1950.

1- Genpartens rigtighed bekræftes:

~.tf.iJ1\

~P;;;-------'---------------------------------'''--
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REG. NR. ,/.1~/
" !Genpart.

Matr.nr: 11 og 60 b,
Refsvindinge by og sogn.

Anmelder:
FREDNINGSN4V'NET FOR ~VEND-BORG AMTSRADS.KREDS. "Nyborg.

FREDNINGSfJDREWSKOMST.

Stempe1- dg gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Undertegnede gårdejer Carl Guatav Bang, Refsvindinge, erklærer 8ig vil-
lig til, som ejer af matr.nr. 11 og 60 ~ af Refsvindinge by og sogn, at lade
et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri beliggenbed:af'Refs-
vindinge kirke.

JArealet beskrives således: en bræmme af matr.nr. 11 på 80 meter regnet
fra det gamle kirkegårdsdige, samt hele matr.nr. 60 ~.

Fredningen har følgende omfang:
iArealerne må ikke bebygges eller beplant~s med udsigtsødelæggende be-

plantriing, ligesom der heller ikke pA arealerne må anbringes tranitoruator-
stationer, te1efon- og te1egrafmaeter og lignende eller opsættes skure, ud-
aalgsateder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lignende skønhedsforstyrrend~ genstande.

For fredningen kræves ingo erstatning. \
Jeg er enig i, ~t ovenstående fredningstilbud'tinglyses pA min ejendom

matr.nr. 11 og 60 ~ af Refsvindinge by og sogn, dog uden udgift' fo~ mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

Svendborg amtarådskreds.
Refsvindinge, den 24/7 1950.

(sign.)~ Gustav Bang. ,
~det fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds åodtager og godkender

foranstAende fredningetilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr.nr. 11 og 60 ~ af Refsvindinge by og sogn. :

Det fredede areal ses indtegnet på et en deklaration vedrørenae matr.nr.
.. , l10 • Refsvindinge by og sogn vedlagt kort, af hvilket en genpart er henlagt

på akten.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrAdskreds, den 24/7 1950.

(sign.): Keiser-Nielsen.

Tinglysningspåtegning af 7/9 1950.

Genpartens rigtighed bekræftes: ,

~ ~,~,
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REG. NR. /.3 4'"/

'HN ~93}JGenpart, •

FREDNINGSOVElllU~SKO~illT.
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Undertegnede past.or Ejner Risehel, Kullerup, I som formand for Refs-
vindinge menighedsråd, erklærer, at rådet er villigt til, som ejer af matl
nr. ~ af Refsvindine;e by og sogn, at lade_.'etareal af dette .matr.nr.
frede, for at sikre den fri beliggenhed af'Refsvindinge kirke,,

" ,
Arealet beskrives sbledes: hele matr.nr. 94.'

E'redningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsøaelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
'"matorstationer, telefon- og telegrafmaster og: lignende eller:opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eli~r opbevaring af
redskaber eller lignende~skønhedsforstJrrende genstandeo

\ iFor fredningen kræves ingen ~rsaatning. J
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningsti,lbud tinglyi3es på dets

l ,ej~ndom matr.nr. 9~ af Hefsvindinge by og sogn, dog uden udg1ft;for rådet.
Påtaleberettiget i henhold til foranståehde er fredningsnævnet fo~

Svendborg amtsrådskredso
Refsvmndinge, den 24/7 1950.

(Sign.): Ejner Risehel.

modtager og godkender ~oranstående frednings-
fredningen vil være at~lyse på mat~.nr. 94 af, .

Idet fredningsnævnet
tilbud, bestemmes det, at
Refsvindinge by og sogn.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, iden:24/7 1950. ,

(sign. ): Keiser-Nielsen.

rringl.Ysningspåtegning af LI/9 1950.
~.

Genpartens rigtighed bekræftes:

~ ~;t!J~.,

I
I,

.)



I I l I
LREG.J~R.~J~/t',:,.'

. ~ ~-b'"
~ ~,

l
;,; i~• <

4 '

~St_pel- OS1I.1rrtrt..
ilov nr. l4of19'7.

Undertegnede .~gn..råd.tormand" lllVerme.-ter llarti.1 Han.en, ae~+ndiD8e
.rkl ...... at aogn.rlcleti er villigt 'Ul, 80Ja ejer ~ et Wl&tr1kule~: areal
at Ret8~lDdl~e by ~& .bp, at lade e~ areal at. d~t~ 1fred., tor ~i \1~.

,~" d.n fri. beUuenb.ed· d ltetsvindlD.ie ldrke. ~ ~ t \ '
i~alet be.ui "es øåledes I det wiatr11tulered6 eJeareal uden" ktrkell

og ~'riD88PladBea. .~ f . ,
. rriclD1n&ellbar; t.18en4e omtan~" i i 'I ''-. ',.

IAJ1alerne aA ikke bebyge. el~er ~beplante•• ~d ~.ict.~aiel.J .. teJ~
Ilins. ligesolD 4er h~llW 1kke pA aft~erne IIA an.b~. ,irlUll!o.
teleto4 og teleir~e'\er eg li&n~~ eller OP.~i.~ 8~~. ud.... IWIJli

i.boteri vogne til ~eboel.e eller opbeyatlaB at r.d.kaber eller
'J ' ~ ~

hedetontyrrende geil8ten4e. I ,l r'
i ~. 1 ~, ;. • ~

r.~t;edniDBe~'krIIiYe.111&ene1o.t,tn111&. t'~ \ \ ; ".~;
Ufet er eni&tr1, at ov.netAede; tredrrl.D&.til:-E1nglY.~.'J&,'''t. toran

lJlIml'\e+j.odOIl at ~t •• ind1D&eb7 •• 'ogn, do, ud!tn' ft tor rI/4.,. ';
'''.aleb.retttpt ibenhold t11 t,ranstAende ~r ,edn1Dg~ ,\tor ~vead~

borg øf;erA48kredø. ~ ,1 ~, ';
f ~ , ''''.J .. 1

i R.tl!lv1r~lnge, dell 24/7 19~0. r, t
l ~ I ' .;

lCulle rup-Re(e'riftd1nae (.iYl. )i, ~1D Han.ell
. SO&flerAdt flid
'pr. Retev1n41D&e. ~ •

J'It l~'DNINU~OVllliBNSKOMST •

I I· ," ' ~ ,
~dn1rl4$enævnJt tor Svendborg _teråd.kred •• ajacer 0& &Od' ~er ~or-

an.~~e tredningø'tll'lld. , ~ 'J f ,{
lrec1'n1Dt.nævnetto~ Svendborg amtel'l4akreds, 4en f24/1 1950. l' ~1 : f (.1~1l.)I Kell1.-~1el.en. ~ i '

,j t' ; r ~

Ge.D.~ne ri&t1&b~ b~kr.fte81 \
~ i

'1 ..,
r

,
~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01351.00

Dispensationer i perioden: 12-10-1990 - 23-05-2005



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE PllEDNINGSKREDS

Egen.nej l' .Telefon (09) 21 1693
Journal nr.: F. 172/1990.

~700 SVENDBORG,den 12.10.90

Ørbæk Kommune
Teknisk Forvaltning
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Modtaget I
Skov- og NaturstyrelSen

1 5 OKT, 1~90

, Ved skrivelse af 3. juli 1990 har De på vegne ejeren af matr. nr.
10 e Refsvindinge by, Refsvindinge, ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til at beklæde siderne på eksisterende carport på o-
vennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 24. juli 1950,

hvori det bl. a. hedder:

"Fredningen har følgende omfang:

I

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse
eller opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande."

Fredningsnævnet
der i skrivelse
gen indvendinger

har indhentet udtalelse fra landskabsafdelingen,
af 28. august 1990 har udtalt, at afdelingen in-
har mod den ønskede beklædning af carporten.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i hen-
hold til naturfredningslovens § ~4, jfr. den på ejendommen ting-
lyste fredningsdeklaration.

-.Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN -1. L.1,3/t- -a'~ø
Akt. nr. 1
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Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranståen-
de.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4

uger, jfr. naturfredningslovens § 58, stk. 6.

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

Hans Chr. Poulsen
formand

Modtaget.
Skov-ogNaturstyrelsen

1 5 OKT. 1990

Skov- og Naturstyrelsen



I . · . " FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31. 5610 Assens

TIL 6471 1020 - Telefax. 64 71 55 20

RE6.Nl /367 do

• Dato: 23. maj 2005
Journal nr.: Frs. 712005

Ørbæk kommune
Stations vej 15
5853 Ørbæk

• Ved brev af 21. januar 2005 har Ørbæk kommune på vegne Lars Kruse, ejer af matr. nr .
IO-a m.t1. Refsvindinge by, beliggende Kirkevej 3, 5853 Ørbæk, om tilladelse til opførelse
af en tilbygning til eksisterende maskinhal på ovennævnte ejendom, alt i overensstemmelse
med tegninger og rids.

På ejendommen er der tinglyst sædvanlig kirkefredningsdeklaration (Provst Exner Fred-
ning).

Det fremgår af sagen, at tilbygningen er på ca. 600 m2. Den vil få samme højde som eksi-
sterende bygning. Tilbygningen er placeret således, at hovedparten af bygningen er place-
ret indenfor det kirkefredede areal, mens en mindre del er placeret udenfor det kirkefrede-
de areal.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Det konstateredes under besigti-
gelsen, at der er og vil blive nedrevet bygninger svarende til et areal på ca. 300 m2. I for-
hold til den allerede nedrevne bygning vil en tilladelse til den nu ansøgte bygning medføre,
at facaden på den nye bygning vil blive ca. 4 meter smallere over mod kirken. Det konsta-
teredes videre, at ejeren ved at flytte bygningen forholdsvis få meter fra de eksisterende
bygninger ud i det åbne land vil kunne opføre bygningen udenfor det kirkefredede areal.

Det konstateredes videre, at en placering udenfor det kirkefredede areal vil få en langt me-
re negativ indflydelse på udsigten til og fra kirken.

Ejeren oplyste, at han ønsker at bruge bygningen til opbevaring af sine entreprenørmaski-
ner, der i øjeblikket i det væsentlige er placeret udenfor bygningerne og derfor er til gene
for udsigten fra kirken. Han har i alt 12 entreprenørmaskiner.

Menighedsrådets repræsentanter udtalte under mødet, at de ikke har indvendinger mod det
ansøgte, idet det vil være en fordel for udsigten til og fra kirken, at entreprenørmaskinerne
placeres inde i en bygning i stedet udenfor bygningerne. Endvidere fremhævede menig-
hedsrådet, at facaden bliver mindre ved den nye bygning end i forhold til den bygning, dere) er der, og den bygning der er blevet nedrevet.



Side 2/3

• Fyns Amt har udtalt:

Den væsentlige visuelle påvirkning fra hallen vil være forårsaget af dens størrelse og nærhed til kirkegården,
mens udsynet fra kirkegården kun indskrænkes i mindre omfang. Ude fra det omgivende landskab vil den nye
bygning ikke dække for kirken, set fra offentlig vej.

Da hallen skal bruges på en aktiv landbrugsejendom, hvor der er behov for husrum af nutidige dimensioner
til maskiner m. v., da gavlen forsøges tilpasset den eksisterende bebyggelse, da skæmmende og tilfældig uden-
dørs oplag af maskiner o.a. herefter kan undgås, og da der kun sker en mindre reduktion af den frie udsigt
over markerne, finder Miljø- og Arealafdelingen ikke at burde udtale sig imod en dispensation.

"

Fyens Stift har udtalt, at man ikke vil modsætte sig en dispensation.

Kommunen har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig imod en dispensation, idet den nye byg-
• ning vil hæmme udsigten til og fra kirken.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der fjernes og er blevet fjernet bygnin-
ger, der udgør ca. 300 m2 og som samlet var beliggende således, at de udgjorde en bredere
facade over mod kirken, at udsynet til og fra kirken med den ønskede placering ikke begræn-
ses af nævneværdig betydning, og at ejeren ved at flytte den nye bygning udenfor det kirke-
fredede areal kan placere bygningen, således at den vil være til langt større gene for udsigten
til og fra kirken.

Endvidere stilles der som betingelse for tilladelsen, at der ikke opstilles entreprenørmaskiner
eller lignende udenfor bygningen over mod kirken, men at disse placeres inde i bygningen,
således at de ikke bliver synlige fra kirken, og at porten i den nye tilbygning over mod kirken
males eller udføres i materialer, der ikke reflekterer, og at der ved tilbygningen anvendes
samme farver og nuancer med hensyn til tag, som på den eksisterende bygning.

Samlet finder fredningsnævnet under disse omstændigheder og med disse betingelser, at en
dispensation ikke strider mod fredningens formål.

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

Nævnetsafgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78, stk. 3, indbringes for Na-
turklagenævnetaf de i samme lovs § 86 nævnteklageberettigede. Klagen indgives skriftligt
til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 87, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. Raunholt
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