
01905.02

Afgørelser - Reg. nr.: 01905.02

Fredningen vedrører: Fruering Kirke

• Domme

la ksations komm iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 15-08-1953, 05-09-1956

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



e
e

•

Fredningsdeklaration

indgilr herved P:'l al nedellfl:evnle areal af den mig till~ol"('ndc ejendom, matr. nr. /Z ~ -ttf'ttq~O e-
r-. ~ /"'"

,2/ -et:. 7~ hy, /~' ~ogn, fred l'S som neden-

for Iw'rmere anført. 7
Arealet beskrives sall'des:

/'.d a/~ r ~ ..-./L C ...,~~- ~-.,~.::./z>/7)'~ ;r'
~~:... ,,c:; .~~dJ-O€ '~~_-e#- .--~ --:-rp~ ;/'

~~~ r~ ~~~-?r~-e .s::C-l..~~ ~ ~t7-e-..- •

~~../ L? r O -''/ 4" _ ,."'-
-v~ -e:e::~ ~/~h~ __ -ttC /r-r p'f~ -

~

7...c.r- ..<:; eJ .-.-.- .--t:~ ~/'7-<~ Y ~, ->-- .
?~ ..h~

FrC'dningen har følg('nde omfang:
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For fredningen ydes der intet vederlag.
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Tinglysningen sker uden udgift for mig.
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Fredningsdeklaration

UndcrskrcvrH'

..",,,6ed,~dJ- ,.,h
inl1gilr hcrved p;', at ~}etletluævnle I:lreal ";fljdl'1I IU~ lilhnrclldp ('j(~ndom, matr, nr, 12. af

sogn, frc<1l''i ~om ncl1cn-hy,

for JHl'rllH'rc anført.

Arcalet be~kriv('s sall'des:

Fredningen har følgende omfang:

Arcakrnc 1lI[1 ildw lH'byggcs dier lll'pl:lIltes. Ikr mil ild\C anbringes transformntorstationcr,

tell'fon- eller telegrafmnslcr, skure, lIllsalgsboller, vogne til hehoelse ellcr ligncll<!l' skon-

hcl1sforslyrcndl' genstande.
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For fredningen ydes der intet vederIng.
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FREDNING )NÆVNET

tør Skanderborg Amt

Fredningsdeklaration

Underskrevne

by, sogn, fredes som nedcll-

iwlgilr herved !Ja at lll'dellna'vll tI'
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for na-rmere allf'url.

areal af den mig tilhu,.ellde ejendom, nwtr nr. /7 ~lf

A rea let besk ri ves SCl It'des:

I Fredningen har folgende omfang:

Ar('ale~' mf. ikke behyggl's dlQr LL.'phllll~. Ikr mf. ikke anbringes Iransforrnalorstationer,

Idefon- eller tell'grafmasler, skilre, Ildsalgsboder, vogne li! heboelse eller lignende skon-
hcdsforslyrende gellstande .
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FREDNING SNÆVNET
fer Skanderborg Amt

Fredningsdeklaration

'.e indgår herved pa al ned('nna'vnl(~
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for IHl'rnH're anfø;7
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• Arealet 1J('~kl"ives sal<'des:

• Fredningen har folgenc!e omfang:

An'al<'J~ mf. ildH' he\)yggf's piler \)epJanles. Der mf. ikke anbringes transformatorstationer,

It'It-fon- eller te!('grafmaster, skilre, IIdsalgs\)oder, vogue til hehoplse eller lignende skon-

hcdsforstyn'ntle genstande.
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Tinglysningen sker uden udgift for mi/-t.
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Forallslill'IH1(' fredn ingsdeldara lion godk('ndes.
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...·hvilke matr. nr .. udgør ·en landbrugsPjendom?"

Tinglysningen sker uden udgift for mig.

Ptllalercllen lilkommer fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsrådet
r-
J." ,,cu.~(.,I.'l sogn.for

Ii~.,'4/..<. ""'1 "hJ.&-<..Go'
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•
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Fora nslill'ndc fredn ingsdeldaral ion godkendes.

Ved Tinglysningen henvises iii vedlagte kopi af malrikllt'ls-korl vedlagt deklara-

tion vedrørende malI'. nr. (2c. mfl. F'~u~i~ by,

..:li. sogn, ptl hvilket kort det frellede areal er irHIt<'gl}d., _
~~-tJ.c.u~~ '\ ~4~C ~~ (~~'L..:t ~~c.ø ~ ~

• Fred nin~,n æv net fa r Skiln tierborg Ilm I. Ham m e I, den ;; "'f:1......r- l'\"",
~Vt~

Det tiltrædes, at nærværende fredning~deklaration tinglyses som,
servitutstiftende på matr.nr. 12 h Fruering by og sogn, dog med føl-
gende forbehold:
Deklarationen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere måtte
blive

.~eministeriet, den 20. august 1956 •
• M. V.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 3. november 2021 

 

FN-MJØ-080-2021. Hævet terrasse ved Fruering Kirke 

Fredningsnævnet modtog den 12. maj 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etab-
lere en hævet terrasse ved Fruering Kirke på matr.nr. 17c Fruering By, Fruering, Fruering Kirkevej 18, 8660 
Skanderborg. Ansøgningen er indsendt af Lundhilds Tegnestue ApS for ejendommens ejere Birgit og Erik Ja-
cobsen.  
 
Ejendommen er omfattet af en fredning af 15. august 1953 til sikring af Fruering Kirkes omgivelser. Det fremgår 
heraf, at der fredes en 10 meter bred bræmme langs kirkegårdsdiget. Arealet må ikke bebygges. Der må ikke 
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller 
lignende skønhedsforstyrrende genstande.  
 
Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter etablering af en hævet terrasse til et nyt enfami-
lieshus. Den hævede terrasse er 68 m2, hvoraf 11 m2 er indenfor fredningen. Den opføres med terrassebræd-
der med højeste punkt fra terræn til overkant med 69,2 cm. Der udføres også en trappe og en halvvæg, som 
udføres på siden nord for trappen i en højde på 90 cm. Terrassens front udføres med samme materiale som 
på terrassen og tilpasses terrænet. Kommunen har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at det an-
søgte ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyt-
tede arter.  
 
Fruering menighedsråd anførte forud for fredningsnævnets besigtigelse i sagen, at der ikke er grundlag for at 
meddele dispensation. Terrassens størrelse kan formindskes, så den ikke rager ind over fredningslinjen, uden 
at det vil medføre væsentlige forringelser for ejerne. Det er desuden generende, at terrassen hæves hele 69,2 
cm over terræn, hvilket gør, at den virker endnu mere dominerende så tæt på kirkegårdsdiget og også giver 
større mulighed for indsigt over kirkegårdsdiget. 
 
Den kgl. Bygningsinspektør udtalte, at en terrasse ikke er væsentlig problematisk, men at den med fordel kan 
reduceres i højde, så den får en mindre dominerende karakter set fra kirkegården og for at mindske ind- og 
udkig over kirkegårdsdiget til kirkegården. Det anbefales derfor ved en eventuel dispensation, at terrassen 
tilpasses terrænet eksempelvis med niveauforskelle og sænkes til et minimum i fredningen. 
 
Aarhus Stift tilsluttede sig udtalelsen fra Den kgl. Bygningsinspektør.  
 
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. juni 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Birgit Jacobsen med arkitekt Anders Gyldenløve, Frue-
ring sogns menighedsråd ved formand Niels Peter Skrubbeltrang, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Han-
sen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Hans Jakobsen. Projektet blev gennem-
gået. Det blev oplyst, at der alligevel ikke ønskes opsat en træskeletvæg til afgrænsning af en del af terrassen. 
Terrassen bliver ikke højere i terrænet end to sokkelsten. Niels Peter Skrubbeltrang oplyste, at menighedsrå-
det principielt er mod byggeri i fredningen, men det afgørende er, at der ikke udføres en markant hævet ter-
rasse som den ansøgte terrasse, som er hævet mindst 60 cm. Fredningsnævnet skitserede herefter problem-
stillingen således, at der uden fredningsnævnets godkendelse kan etableres den ansøgte hævede terrasse 
uden for fredningen, og at det således gælder for 57 m2 af den ansøgte terrasse på 68 m2. Det er frednings-
nævnets udgangspunkt, at der mod menighedsrådets protest ikke er grundlag for en så forhøjet terrasse i 
fredningen. Fredningsnævnet er dog indstillet på at godkende en så forhøjet terrasse, der kan accepteres af 
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menighedsrådet. Det blev på den baggrund aftalt, at fredningsnævnet sender et kort notat om besigtigelsen, 
som kan danne grundlag for menighedsrådets fortsatte interne drøftelser og drøftelser med Birgit og Erik Ja-
cobsen. Fredningsnævnets afgørelse afventer en tilbagemelding om udfaldet af drøftelserne.  

Fredningsnævnet modtog herefter den 25. oktober 2021 et notat om den hævede terrasse, som er godkendt 
af både Niels Peter Skrubbeltrang som formand for Fruering sogns menighedsråd og Birgit og Erik Jakobsen. 
Det fremgår heraf, at menighedsrådet undtagelsesvis kan acceptere, at kirkefredningslinjen overskrides med 
ca. 11 m2, forudsat at overkanten af terrassen ikke overskrider 50 cm i højde i forhold til terræn og de angivne 
højdekoter. Det blev dog ved besigtigelsen oplyst, at den maksimale højde over terræn ville blive i form af to 
sokkelsten (ca. 40 cm). Der opføres ikke en halvmur og en trappe som oprindelige planlagt. Menighedsrådet 
er ikke indstillet på at afgive jord og ændre skellet mellem Fruering Kirkevej 18 og containerpladsen, og me-
nighedsrådet anbefaler, at der plantes en bøgehæk i skellet, og at bevoksningen mod skellet fjernes.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Fruering Kirkes omgivelser betyder, at terrassens etablering kræver fredningsnævnets dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Den mindre del af terrassen på ca. 11 m2, som placeres i fredningen, har efter en samlet vurdering af sagen, 
herunder den øvrige terrasse udenfor fredningen, ingen betydning for indsigten til og udsigten fra Fruering 
Kirke. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det projekt, der er opnået enighed om mellem Frue-
ring sogns menighedsråd og ejendommens ejere. 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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. 
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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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Flemming Pedersen, 
2. Birgit og Erik Jakobsen, 
3. Lundhilds Tegnestue ApS, 
4. Fruering sogns menighedsråd, 
5. Aarhus Stift, 
6. Skanderborg Provsti, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Skanderborg Kommune, 01.05.00-P25-45-20, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
13. Dansk Botanisk Forening, København, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
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16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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