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Navn: LYØ ki rke

I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Fåborg
LYØ by
Fåborg jorder

Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 431-04b

\'2S.00

Tinglyst dato

o, 5,0 100
!

1:4000

Bemærkninger

'l~
2~

2~

2 l.§:

40

umatr.el areal

5/10-1951

5/10-1951

5/10-1951

5/10-1951

27/2-1953

2'7/2-1953

27/2-1953

27/2-1953

27/2-1953

27/2-1953

Del af la.
Forbehold ang. opfØrelse af et lille
ligkapel i det sydvestlige hjØrne.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygnInger m.m ..
Hele ~.
Hele 2of.
Del af 2~.
Del af 21.§:.

Hele 40.

Umatr. gadeareal.



\ ,l REG. NR. //U$""

• Genpart •
Matr.nro l g af Lyø by og Dogn. Anmelder:

Fredninc;sn bvvne"t
for

Svendborg amt srådsla'eds
Nyborg.

l'
I
j

r
I
l

Fr ednin0sovercnslcomst.
•Stempel- og gebyrfri

lov nr. 140-1937.

l
I
I
Iel l
I
I
I

Undertegnede sogneih'ront A.Qvist, Lyø , som formand for menighedsrådet
for Lyø, erl::lwrer at r.:'idet er villigt til, som ejer af !1l.tT.nro l§ af
Lyø by og soc,n, at lade et areal af dette mat:r;:n",r. frede, for at silcre
den fri beliggenhed af Lyø kirke.

Ar ealet be81crives s CJ.lcdes i hele den del af matr onr II l ~ der
ligger øst for kirken, n6rd~ogneVejen.

Fredninc;en har fø 1gende omfang:
Arealerne må ikke bebygtp s ell er beplantes !re d udsigtsødelrog-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbn nges
transforuB. torstationer, telefon- o:.; tele[,rrafmaster og lignende eller
opsætt es sImre, udsalgsst eder, vogne til b eboel se eller opbevaring af
Jtedslæ.ber eller liGnende skønhedsfl1:'Gtyrrende genstande. Der må i det
hele ilcke foretages ,,!ndringer i den nu bestående tilstand, der kan virke
skwmmendeeller hindrende for udsii.:.ten -ti.] eller fra kirken.

Sålumge den 1.:1.1præsteembedet hør ende have m.edgårdsplads samt den
del af prwste~Qrdens areal, der liGGer i umiddelbar tilknytning hertil
a4ministreres af de kirkelige rnyndi.";hedel', træffer kirkeministeriet af-
gørelse om nyplacering af prwsteg&rdens bygninger her under tillige nelve
byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præste-
gårdens udseende, uanset fredningsdek1o.rationen. ~

Det forbeholdes, at der i det sydvestre hjørne må opføres et
lille lavt lic;kapelo

For fredningen kl'"ves ill,gen erstatning.
Rådet er enigt i, at ovenstående f'rednings tilbud tinglys es på dets

fornævnte eijendom, dog uden udgift for rudet.
P:Halebrettiget eT fredninc;.sn.;vl18t for Sverrlborg arflsr~dslcreds

~,
~g provstiudvalget.

Lyø den 5/10 1951.
På menighedsrcidets vegne.

ClJr.. tjJvis1> IJ

Idet fredningsn.evn et modtager og godkend er far anstående frednincs-

ningstilbud bestemmes det, at fredniueen vil være at lyse på matt. nr.
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Genpart.

['latr. nr. 2 :@. o[~ 20 c
Lyo by o:::; SC'c)lo

Anmelder:

for
Svendl)org amt:..,råds1<rcds

Nyb orG.

Stcrupel- at.; gebyrfri
lov nr. 140-1937.

Un<lerte[)11cde fOI'l:1l'-lldfor 1;)'ø Dognol'c,::J.dGl:U'de j er AaGe Larson, erIkl,,;rol' [Ii

rådet er villiGt ti], som ejar nf mat:c'.nro 2 .§: oG 20.2. me;umatrilculo-
ret ...:;adejord af 1yø by o:::;"o:;n, n:L lade at areal af dette matE. nr.fre-
de, for at :::lil{l'e den i'ri bolie;e;enhed af Lyø kirke.

Arealot bosLrivcG Guledos: ha1c:: iJ1Cc~l'.nr. 2,g og hele mat:m~.ro 20 c
samt ,gadeo.re~~l..JL øst, ~yd oG vest ....01' kirlcegården.

Fl'odn.i.n[,'en har f,Jl[Sende omfGngo

Arealerne m2,ikke bellyge;es el] er beplantes med udsigtsødelæggonde
beplantninG, lic;esom der heller ilclcc lJ:, arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, tclefon- og tolegr8flllaster og lignende ell er ops:..;t-
tes skure, udsalgssteder vogne til beboel se eller opbevaring af red-
skabor elluJ' lignende sJc0nhedsfol' ,....Lyr-c (;l] de genstandeo Der må i det
hele iLlce foreta:scs ændrin~cr i don nu bostående tilstand~ der kan
virl{e slcwmmendoe J 101' hiJ1drcnde [ur ud sif,ten ti] 011131'fra kirken.

For fr ednj ngcn lcr,,;ves ingen Ol' Gto.tnin g.
R~det er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses p&

min forn:ANl1te ejendom, dog uden ud0ift for komnlUmen.
PutalebGretti,~Gt er fl'ednin:>]n~vnet for Svendborg lamtsrådskreds

og meni~~ed81'ådet for Lyø.
Lyø, den 5/10 1951.

For Lyø sOGner~ad.
Aage Larsen.

Idet t'rednj n,'9 l1lDvne'LmodtngoT og godkender foranstående fred-
nin,::;sEllExEH.Ektilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

på mat, onr o 2 .§. og 20 .2. af Lyø by og sogno

Det t'redede areal er indtegnet pC, vedlagte ~ort, af hvilket en

genpart bedes henlagt på akten. '\.'
Fredningsn(,Nnet fol' Svendborg amt8råds1a'eds~ den 5/10 19~)1.

Rs.i!.Jørgensen.

Genpartens ri[; i,iChed belcræt'tes.
FI edt, ir'!iSll..:oV1,et

lo ..
Svendb.

l i ....~
j formiln.L >l' r.' ... t! e.
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1·/1 Y'~ ,) J j ...... REG. NR. /~o
Genpart. Anmelder &
t·1atr .'11'. 20 d Lyø by og sogn. Fredning; mvnet

for
Sverd borg arrrtsrådslæeds

Nybore;.

Fredningsnverenskomsto
Stempel- og eEbyrfri

•
lov nro 140-1937.

undertegncde gL1I'dejer Poder JørgenDcn JeJ1:Jon, Lyø, erklwrer sig vil-
lig til, som ejer af matr.nro 20 g af Lyø by og sogn~ at lade et areal
af dette rnatl'.nr .. i'rede, for at sikre den fri beliggenhed af Lyø kirke-

Arealet beskrives således: den dol oL arealot, der ligger imellem
kirkegij.l'don o,:; s'~uehuseto

Frednin~en la r iØ 1gende ol[[falJg~
Arealerne må ikke bebygces olle]' beplan tes rred uds3:gtsødelæggen-

(1

de beplantning, lie8som der heller ilcko p1 arealerne ffi!iI anbringes trans-
:tb rmatorstatione r, teleIon- Ob to18grafmaster og lignende eller opsættes
skune, trl salgssteder , vogne li l beboelse eller opbevaring af redskaber
eller ligncmde skønhedsforst;yr:corrl e tpr:s tande. "Dermå i det hele ikke
for etaGes ærrlringel" i den nu best8.ende tilstand, der kan virke skæmrnen-
de ellexfhj ndrende for IDci:5ten til ol1er fra kirken.

For fredningen krwves ineen erst atnlng.
Jeg er enig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses på min

forndJvnllle ejendom, dog uden udgift for migo
Påtaleberettiget er :Erednjngsnuevnot for Svero1borgamts~ådskreds

og menighedsrodet fmr Lyø.
Lyø, den 5/10 1951.

Peder J o J ens en.

Idet frednint;s mavnet modtager ae; i;odkender :Eoranståerrl e fred-
ningstilbud bestemmes det, at fredninGen v il være at lyse pu matr onr o

20 g af Lyø by og s03'n.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart bedes hoologt på akten ..
Fredn.Lngsna.:'Vnet1'01' Svendborc; amtsr.:idskreds,den 5/10 1951.

Rs. F.Jørgensen.

\ af~u. L~O.) l ilJI10 ...nhfl' lt r... cIs!?,tj('J1A lom ,upplC&Ilt l....d=~
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GenlJart.
[\Jatr.nr .. 21 Q Lyø by og S0[)11. Anmelder ~

Fl'edningsnævnet
for

Svendborg omtsrCtdslæ eds
Nyborgo

Frodnj ng[]overen~korrJ8t o

Stempel- og g El> yr:fri
lov 1'11' .140-1937.

,
I
l

,l

l

Undertegnede g~lrdeje r Hans Peter Larsen, Lyø erklærer sig villig ti l,
som ejer 8.1' ma-Lr.nro ~~l.§!:af' Lyø by og sogn, at lade et areal af dette
matr .1'11'"8' fr ede, for at sikre den fri belig~;enhed af Lyø kirke o

Arealet be slcrive.s s&ledes: den del af 2l.§!: der begrænses af
kirkegLixden, grænsen mod matr. nr. 20,go Jt;jendommens stu_ehus og en
flugtlinje gennem XMt stuehusets nord::;ide oG til gra:nsen mod 22 .§:
samt mod syd »g af byvejen.

Frednincen lJar følGende omfang:

Arealerne mJ ikke bebygges eller beplantes med udsgigtsødelæg-.
[;Gnde b ejJlantning~ li'::;8som der heller ikl;e p~realerne m~ anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignend~ eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af'
redsleabel' eller lignende slcønlteusforstynoode gens1ande. :N:r må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestd.ende tilstand, der kan virke
skæmmendeeller :kLluimdrendefor udsigten ti~eller fra kirken.

For fr...:dningen lcl'mves ingen erstatning ..
Jeg er enig i, at av enst~ende Jl'edningstilbud ~inglyses på min

i'orncovnte ejendom, do:; uden ud[jift· for mig•

PD.ts.leb81'0 t-Ligd er fre dllingsn-Jvn et for SvendborG amtsrådskreds
og menighedsr~det fol' Lyø.

LY0, den 5/10 1951.
I-lans IJ.Lax.seno

•
Idet fredningsnævnet modtager og ~odkender

tilbud bestemme.s det, at fredningen vil være at
af Lyø by og sogn.

Det fredede are~~ll (;1' indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en gen-
part be des henlagt på ak tene>

_.FredningsnLavnet for Svendborg am-Lsrådskreds ,den 5/10 1951.
Rs. P.Jørgensen.

foranstående frednings-
lyse p~ mair on!'. 2l.§,

"V

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fl'ed:d"f'~ i"I:LViiet

lor
Svel\dlJ~ ,-
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REG. NR. ~6-

Genmrt.
l·jatr.l1r .. 34 .§!; Lyø by og SO[Jlo

Anmelder:
Jrredning.l3nævæt

for
Svendborg allltsråds1.."Xeds

Nyborg ..

- ; . I
,I;

Frednin5GoVerenskomst.
St empel- og g ro yrfr i

lov 111' .. 140-1937 ...

. I
e

Undertegnede g:rdejer Jørgen Christian JUl'gensen, Lyø,
lier til, soml.J;er ::cl mat::conr.. 34 .f:: af Lyø by og uogn at
Aette lIlatl,..n~'o frede, for at "ikre den fri beliggenhed

Arealet beskrives således & helc-rnatr .nr .. 34 ~.
FredninGen har lø l[.:rende omfang:
Areal erne m~ ikke bebyg[J3s eller beplantcs med udsigtsødellBggende be-

plantning i liges om del' heller ilclce på area],erne må anbringes trans:forlllator-
stationer, telefon- 05 telegrafmaster og lignende eller opsættes skure~
udsalgsstederg vOtjlle til beboelse eller opbevaring af redslråber eller lig-
nende skønhedsforotyrr eni e gem tande. Der må i det hele ikke foretages æn-
dringer i den nu bestående ti]8 ta.nd~ der kan virke skæmmende eller hindren -
de for udsigten til eller fra kirken ..

,Jeg forbeholder mig adgang ti l at Genopføre et beboelseshus på ejendom-
men med plac81i ng af dette hus lo meter syd :for det nuværende og således
at husets s~døstre gavlhjørne ikke lægges præstegårdsdiget nærmere and 14

erl;:lærer sig
lade et areal af

af Lyø kirke.

vil-

metero
For fredningen kræves ingen erstatill.ne ..
Jeg er enig i, at ovenstående frednin:::stil bud ti. nglys es på min for-

nævnte ejendom, dog uden ud~ift for migo
Påtaleberetticet er fredningslI:nævnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrådet f'or Lyø.
Lyø~ den 5/Jo 1951.

J0rgen Chro J0r~nEen ..

Idet fredningsnævnet modtager @ggodkender fbraæ tående fredningstil-
bud bestemmes det, at fredningen viI VilJre at lyse på matronro 34 .la af
Lyø by og sogn ..

Det fredede areal er indtegnet på. vedlagte kort, af hvi lket en genpart
bedes henlagt p~ akten.. ~

Frednin3:snævnet f'or Svendbore; amtsrudskreds , den 5/10 19510
Rso P_Jørgenseno

Genpartens ri gtighed bekræftes.

t-t-~ , .. ...;,.ICt:,' v,-, I'"

Svendbo:,: ·\~Lf.J,.(L\<.leds
hfj;';';, J 1uFEB .

...



Genpart ..
I'utr onr. 40 af Lyø by og sogn
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.' " REG. Nl~t:t;: .:," .

. lO ··~'I
Anmelder z

Fredning> nDvnet
for

Svendborg amtsrådslcreds
Nyborgo

Frednj n,:poverenskOlllst"

r-
I

I

Stompel- og gebyr fri•
lov nro 140-1937.

UnderteGnede :farmand :for Lyø meniiShedsr&.d pastor Ohr" Qvist, Lyø
erklb;rer, at l,c..det er \rl.lJit;;t -LiJ, SOl~'1 ejer af mdl'.nro 40 a:f Lyø by og

! sogn, at lade et areal af dette mat r.nr" frede, fer at oikredden fri be'
liGgenhed af Lyø kirke.

l
,I

r

I
l

I
l
l

Arealet CeJki:ivus uålGues: hele matr. nr. 40
Fredning,m har følgende omfang:

Arealerne må ild' e bebYtmes eller b eplantes ræ d udsigtsødelrog-
gende beplantning, ligesom der 1Ioller ikke p& areale rne må anbringes
trunsformntorstationer, telefon- og teletra:dlmaster og lignende eller op-
sættes skure, udsalgs~teder, vogne til beboelse el~r opbevaring af ~ed-
skaber eller lignende skønhedsforstYl'L'unde gemt~nde. Der må i det hele
ikke foretages ændringer i den nu bestu.ende ti1siandl1' der Lan virke skæm-
mende eller I1indreIti e fat' udsigten ti l/-.:ller fra kifken"

For frednj.neen ln'uves ingen er;Jtatning"
Jeg er enig, i, at oven:Jt~ende fre dninCStilbud ti nglyses på min

fornwvntc ejenedom, dog ui en udgift for mig"

Påtaleberettiget er fr ednj ngsnwvnet for Sven! b arg amtsrådskreds
ag provistiudvalget ..

Lyø, den 5/10 19510
Chr. Wvist--

Idet fredningomevnet modtn~;er ol.; god1cerrler foranstående fred-
nillgstiJ Lud, Lestemmes det, at :fro dnin-:.;e:mvil være at lys e på matr. nr.
40 af Lyø by oG ~ogn"

Det fredede are81 er indtegnet på. vedlac;te kort, af hvilket en
genpart beden henlagt pi':!. 8.lcten"

])redningsnævnet for Svendborg o.rrrtsrildskreds,den 5/10 195}.,0
Rs. P. Jørgensen ..

- - - - - - - -
Genportens rigtiehe d bekræftes ..

~

Fred,di'8SI1:DVnet
,t.! - ~ lor
L vendbare; mL! '"d_\;:eds

1~~..'~.J

-_o





FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
LYØ KULTUR- OG BESØGSCENTER 
v/Formand Bent Knudsen 
 
 
 
 

Afgørelse af 30. marts 2017 
 

Ansøgning om dispensation fra kirkefredning til opførelse af pavillon på matr.nr. 2a Lyø, Faaborg Jorder 
 
Fredningsnævnet har den 2. december 2016 via Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget en ansøgning fra Lyø 
Kultur- og Besøgscenter ved formand Bent Knudsen om dispensation fra fredningen af Lyø Kirke til 
opførelse af en pavillon i forbindelse med Lyø Gamle Skole. Pavillonen skal opføres på foreningens areal 
Roestoftevej 8, Lyø, 5600 Faaborg, matr.nr. 2a Lyø, Faaborg Jorder.  
 
Fredningen af Lyø Kirke er en sædvanlig kirkeomgivelsesfredning etableret ved fredningsnævnets kendelse 
af 5. oktober 1951. Fredningens formål er at hindre ændringer i det bestående, der kan virke skæmmende 
eller hindrende for udsigten til og fra Lyø kirke.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at pavillonen vil være til stor gavn for øens befolkning i forbindelse med 
forskellige arrangementer, ligesom turister, såvel som skoler, børnehaver og de op imod 50.000 
endagsturister, der hvert år besøger øen vil kunne benytte pavillonen som læ for vind og vejr, hvor de vil 
kunne spise deres medbragte mad. Pavillonen vil på denne måde også kunne være til gavn for dem, der 
ikke har råd til at købe deres mad i caféen, som ligger lige umiddelbart op til stedet, hvor pavillonen skal 
anbringes. Der er desuden toiletfaciliteter nogle få meter fra det påtænkte anbringelsessted.  
 
Det fremgår desuden, at foreningen har modtaget et tilskud fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.  
Pavillonen tænkes opført som trækonstruktion på et betonfundament, og der er medsendt en skitse hertil 
fra firmaet Shelterbyg ApS. Pavillonens placering fremgår af følgende kort: 
 

 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683200 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-48-2016 
Dato: 05.04.2017 



 
 
 
 

 
 
 
Høringer 
 
Fredningsnævnet har den 30. marts 2017 foretaget en besigtigelse på stedet, jf. vedhæftede protokol fra 
fredningsnævnet. 
 
Såvel Faaborg-Midtfyn Kommune som Fyens Stift bistået af Den Kongelige Bygningsinspektør og 
menighedsrådet ved Lyø Kirke har støttet placeringen af pavillonen samt bakket op om formået med 
anbringelsen af denne på stedet. Der var under besigtigelsen enighed blandt de deltagende om, at det 
udpegede sted var det mest velegnede til anbringelse af pavillonen.   
 
SVANA, nu Miljøstyrelsen har i deres høringssvar rejst spørgsmål om, hvorvidt anbringelsen af pavillonen 
går videre end fredningsnævnets dispensationsmulighed i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 giver 
mulighed for. Det ansøgte vil efter Styrelsen og Vand- og Naturforvaltnings vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatsdirektivets bilag IV. 
 
Afgørelsen 
 
Et enigt fredningsnævn finder efter at have besigtiget stedet, at en placering af en let træpavillon på det 
pågældende sted kan føje sig ind i landskabet og den faste bebyggelse omkring kirken på en måde, så det 
ikke er i strid med fredningens formål om at beskytte indkig til og udsigten fra kirken. Der ligger i forvejen 



to bygninger i vinkel på stedet, og de benyttes til café og samlingssted ligesom de indeholder 
toiletfaciliteter mm. Pavillonen vil komme til at ligge i forlængelse af den mindste af disse bygninger væk fra 
vejen igennem byen og af vejen i forhold til et stort frit græsareal op til kirken. Fredningsnævnet giver 
derfor dispensation til placering af en åben pavillon på det ansøgte sted.  
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Det er en betingelse for den meddelte dispensation, at fredningsnævnet efterfølgende kan godkende 
udformningen af pavillonen. Ansøgningen herom skal indsendes via Faaborg-Midtfyn Kommunes 
planafdeling.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• 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. 

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 (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin 
hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, 
og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast 
i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 

 
Anni Højmark 
formand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
FN-FYN-48-2016 – Protokollat 
 
Besigtigelse torsdag den 30. marts 2017 kl. 9.00 på adressen Roestoftevej 8, 5600 Faaborg på Lyø. Til stede 
var fra Fredningsnævnet formand Anni Højmark og medlemmerne Torben Jørgensen og Per Kristensen. 
Desuden var til stede ansøger Bent Knudsen. Fra Fyens Stift Nina Billund og kgl. Bygningsinspektør Carsten 
Rønnow. Desuden deltog fra Faaborg-Midtfyn Kommune Fay Nielsen fra planafdelingen og Christian 
Cordtsen samt fra menighedsrådet v/Lyø kirke formand Helle Larsen samt medlemmerne Asta Bøgebjerg og 
Hans Jørgen Madsen. 
 
Ansøgeren Bent Knudsen redegjorde for ansøgningen og oplyste, at der er tale om at kulturforeningen 
ønsker at opføre en pavillon til brug for de besøgende på øen. Pavillonen, der skal udføres i en 
trækonstruktion, skal placeres på foreningens areal lige bagved det nuværende cafe og lille toiletbygning. 
 
Menighedsrådet støttede ansøgningen og oplyste, at de finder det kan være en god facilitet for de rigtig 
mange besøgende på øen, ligesom man håber de besøgende tillige vil kunne besøge kirken samtidig og 
faciliteterne vil også kunne bruges for kirkens besøgende. 
 
Fyens Stift samt den kgl. Bygningsinspektør anførte, at man er af den holdning, at placeringen af pavillonen 
vil på det anviste sted umiddelbart være den rigtige placering. Terrænet omkring pavillon vil skulle ordnes 
lidt og man ligge vægt på, at pavillonen skal være af den rette kvalitet, som er af en højere kvalitet, end det 
der ligges op til i ansøgningen. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune støttede ligeledes placeringen men anførte, at der ved kirken er tale om et 
kulturhistorisk vigtigt miljø. Opførelsen af en sådan pavillon vil tilgodese såvel turismen som lokalmiljøet. 
Der er ingen hindringer i forhold til lokalplanen, som ikke giver anvisning på bebyggelse på området. 
Faaborg-Midtfyn Kommune er af den opfattelse, at udformningen af pavillonen bør gentænkes, da den 
foreslåede ikke er god nok til placeringen i dette miljø. Planafdelingen tilbød sin bistand til at finde en bedre 
udformning. 
 
Ansøgeren anførte, at han ønsker at få Fredningsnævnets stillingtagen til, om man kan arbejde videre med 
projektet i form af en placering, som angivet i ansøgningen. Ansøgeren er herefter villig til at arbejde videre 
med konstruktionen i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Fyens Stift. 
 
Fredningsnævnet voterede. Fredningsnævnet oplyser overfor de mødende at Fredningsnævnet i enighed er 
nået frem til, at man mener det er forsvarligt med at give dispensation til placeringen af en pavillon på det 
pågældende sted, som svarer til det der er angivet i ansøgningen. Det sker på betingelse af, at 
Fredningsnævnet får fremsendt et forslag til udformningen af pavillonen. Fredningsnævnet anmodede om, 
at ansøgningen fremsendes via Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Besigtigelsen blev afsluttet på stedet kl. 12.00. 
 
Anni Højmark 
formand 
 



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Lyø Kultur- og besøgscenter 
v/formand Bent Knudsen 
 
 
 
 
 

Tillæg til Afgørelse 
  
 
I tilslutning til fredningsnævnets afgørelse af 30. marts 2017 har fredningsnævnet på skriftligt grundlag 
behandlet en ansøgning af 16. maj 2017 om godkendelse af udformningen af den pavillon, som nævnet har 
meddelt dispensation fra fredningen af Lyø Kirke til opførelsen af.   
 
Nævnet har modtaget ansøgningen via Faaborg-Midtfyn Kommune og Fyens Stift som har udtalt følgende:  
 
” Efter forelæggelse for Kgl. Bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S kan Fyens Stift indstille vedlagte 
skitse til godkendelse, jf. Fredningsnævnets afgørelse af 30.marts 2017.”  
 
” Jf. aftale ved besigtigelsen d. 30. marts, fremsendes nu skitse til pavillon på Lyø. Skitsen er accepteret af 
Faaborg-Midtfyn Kommune samt Fyens Stift”  
 
Fredningsnævnet for Fyn er enige om at godkende opførelsen af den pavillon, som er skitseret, idet den er 
godkendt af de centrale aktører i sagen og vil falde pænt ind det pågældende sted.   
 
Fredningsnævnet den 20. maj 2017  
 
 

 
 
Anni Højmark  
formand  

 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 99683200 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
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J.nr. FN-FYN-48-2016 
Dato: 20. maj 2017 



syd øst nord vest

-Konstruktionen udføres i sortmalet træ, den centrale understøtning kan und-

væres, hvis det konstruktivt kan løses med en limtræsbjælke der kan bære på 

tværs af konstruktionen, dog uden at dennes dimensioner afviger væsentligt 

fra konstruktionernes øvrige dimensioner.

-Taget udformes med 20 graders hældning, med sort/mørkegråt tagpap på 

trekantlister. Det afsluttes ved at trække det rundt om en halvrund stok ved 

tagets afslutning. Taget hænger 50 cm ud over konstruktionen (tagets dimen-

sioner er derfor 6*9 m). 

-Bærende stolper nedstøbes så tværstivere og gitterspær undgås, da det giver 

visuel støj som er uønsket her.

-Afslutninger/samlinger udformes som vist på inspirationsbillederne, dog 

afsluttes gavlen med en traditionel vindskede - også sortmalet.

-Nordsiden og halvdelen af østsiden udføres med bræddebeklædning op til 

1,1m, derover lameller (5 cm høje og 5 cm afstand mellem). Dette skaber læ og 

’en ryg’ i bygningen, så den tydeligt orienterer sig ud mod grønningen og over 

mod den gamle skole.

-Pavillionen orienteres parallelt med skolens udhus (gavl mod gavl), så tæt til 

det nordlige stendige som muligt.

-Beboerforeningen kan vælge at lægge et trægulv inden i pavillionen, hvis 

dette ønskes.

SKITSE

plan (1:100)
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