
Afgørelser – Reg. nr.:   

  Fredningen vedrører:  

Domme  

Taksationskommissionen 

Natur- og Miljøklagenævnet 

Overfredningsnævnet 

Fredningsnævnet 

Forslag 

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 

Bemærkninger

Kendelser

Deklarationer



DEKLARATIONER>



ri ttClnlng I ~yns amt.

Lokalitet: Arealer af matr. nr. l~ og 5h Munkebo by

ItI KomrnJne: Munke bo

Sogn Munkebo Reg. nr.: 447-01-02

\'; \1:> li SV

l

[
1
~

Ejer Offentlig,Areal ca. 2,6 ha

Fredet Deklaration af 12/2-1963
Tillæg af 19/5-1965

e
Formål . Landskabsbevaring.

Indhold Arealet fredes for at bevare de på ejendommen liggende mindes-
mærker. Der må ikke på arealet opføres bygninger, skure, master
og lignende eller f?re~ages beplantninger, der i væsentlig grad
kan virke skæmmende eller ødelæggende på de fredede mindesmærker.
Tillægskendelsen giver tilladelse til opførelse af 3 klubhuse
til brug for den lokale spejderbevægelse.
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.ltr. nr. l l!!Y og ~ogn.

~tempel- og af~ift~frl i
medf,r af 1ovbt-'kt:ndtgØI t'lse
nr. 104 af 16/6 1~61 J, J;, st~. 6.

Deklaration .• _r _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Munkebo sognerAd er som ejer af ~jcndommen matr. nr. l ~ Munke-

bo by og :Jogn 1m gå t."' t på a t pålægge mvn1 e ej erulom fØlgl nde forp11g-

telser:

For a t bev' !'E' de på e.1endoMlllen liggbrlde frpdede miroesm.:erkcr

areal opføre. bYbningfr, sKure, ~nster og lign~~ie eller fort-tfiges
heple ntni nger, ændringer i terrænet eller aAdre roranstn..l tningt;;r,df-J'

1 væsentlig grad kan virke skæMmende ell~r ødel~ggLnde på de freded.

• m1ndesmærkfT •

Emvide re forpligter sagrx:l'ådet ~ii t t ~ p." tlola~areal."

tilsået med eræs og i øvrigt at holde deb. i for:,:>vl:irlib stan! samt

at lade plante en skærmende buskbevoksning som vist p~ den vedhæfte-
de skitse •

. Nervsrende deklaration tinglyses på e.tendomm~n _tr. nr. l ..
Kunkebo by'OI sogn med respekt. af de pi. ej eMOIl1:ae n tingl:rste •• rvl\U-'

ter, idet der med hensyn til db;se henvises til aJ"f'ldo1l8mensblad l
t,lrwbogen•

"taler.t tUJtOlDlDeJ' nationalmuseet og trec1n1ngaMvne-t ror

e ".nae ut.rid.k~a.
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Det att••t.r•• h.r••d, at o••n.tlend. an4.rekr1T.r. u4ler 4.t 1 rl•••

Yn,"ri , ...,:.t. "r' , • -.... , Ir r :'.:~.:...~.\:lMht" .. ii
~ 4 6.3
Lylt. ......... Hel. 8 A &tI. l • " ...... ~....... '", _ ~2e.
Anm. &je:u1oJIIDien er beJ'ueft,.. t med 130.000 i<r.

ifølge ej" ante~r. •
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1 9 HAJ 1965 2951

Matr. nr. l-s og 5~h
4~Munkebo by og sogn

frp,~nlng'~lanUC:'1alget lor Fyn
jr. ~'9t71d-J-~~' - f Anmelder:

F O T O K O P I U D F Æ R D I G ET A F
ODENSE BYRETS 3. AFD.

F~
for

Odense Amtlr6døkreds

( 1'1/~.)

'or~nst:.I>'r.t.ledeklaration udvides til også at omfatte det
Jo ," ~6 i"'· ipl ,.~t~r~.d.rl~1 af december 1964 med'vandret skravering vi-

• '\ I \

-te }n~".,j ;·f -Fif.t:·. nr.' b-h M.unke~ by og sogn.
Udvidelsen SKer efter cvereLskOa$t med tiat10nalmuseet og --

tt fredningsnævnet for Odens8 hmt$r'dakreaa 1 forbindelse med at
dlsfte instnr.ser har meddel t tilladelse. til, at der på det lod-
ret .kraverede areal af matr. nr. l-a.opføres 3 klubhuse til
t'T'<1 for :~en lol'tale Ilpejderbevægelse. Susene skal dog placeres
~tnost leu m .fra de fredede gravhøje (3~17. 4 og 5) p! matr. nr.
l-s. løvrigt vedbliver deklarationen at gælde for hele den hid-
til fredede del af matr. p-r. l-s.

llærv.eren<':t! L.~.,~''''f d'~ .Jst p-A rR&.tr. r..r. l-a og 5-h Mun-
kebo by og sogn med prioritet forud for al pantegæld.

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til
oJendor.::r,-erl! t 1;: 'J 1 tingbogen.

?.I,st":"':-etten tilJ<ommer Nntlvnalmuseet og fredningsnævnet
for Odense aatarådskreds.
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tester •• heryed, at omstlende underskrivere udgør det samlede sogneråd.
Munkebo, den 12. maj 1965

c/~~ME~Axel Jø ge en
Bogner ds! rmand
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
Kerteminde Kommune 
Miljø- og Kulturforvaltningen 
Natur, Miljø & Kultur 
Hans Schacksvej 4 
5300 Kerteminde 
 
Att.: Trine Baier Jepsen 
 
 
 

Afgørelse af 27. august 2015 
 
Tilladelse til opførelse af shelter  
 
Ved brev af 19. februar 2015 har Kerteminde Kommune på vegne af Munkebo Spejdergruppe ved Jannie 
Gejl Pedersen søgt om tilladelse til opførelse af et shelter på grunden Garbæksvej 503, 5330 Munkebo, 
matr. nr. 1cq Munkebo By, Munkebo. Der er tale om et shelter til brug for spejderne, der også har klubhuse 
på stedet. Shelteret er på ca. 6.6 m2 og opføres i træ med tagpaptag. Der er fremlagt forskellige 
konstruktionsforslag og luftfoto, der viser udformningen og den påtænkte placering af shelteret.  
 
Ansøgerne har oplyst, at årsagen til ansøgningen er, at man ønsker at gøre stedet mere attraktivt for de 
spejdere, der benytter grunden. Shelteret kommer til at ligge mere end 100 meter fra de to fortidsminder, 
der findes på grunden.  
 
Grunden er omfattet af fredningsdeklaration af 25. januar 1963 med udvidelse af 12. maj 1965 vedr. 
matr.nr. 1s m.fl. Munkebo by og sogn. 
 
Fredningens formål er at bevare de på ejendommen liggende fredede mindesmærker. Deklarationen 
angiver, at for at opfylde formålet: ”må der ikke på det på den vedhæftede skitse skraverede areal opføres 
bygninger, skure, master og lignende eller foretages beplantninger, ændringer i terrænet eller andre 
foranstaltninger, der i væsentlig grad kan virke skæmmende eller ødelæggende på de fredede 
mindesmærker.” 
 
I tillægget anføres: ”… tilladelse til, at der på lodret skraverede areal af matr. nr. 1s opføres 3 klubhuse til 
brug for den lokale spejderbevægelse…” 
 
Påtaleretten på deklarationen tilkommer Nationalmuseet og Fredningsnævnet.  
 
Sagens behandling og høringer 
 
Kerteminde Kommune har i forbindelse med høringen den 21. april udtalt, at de ikke ser nogen problemer 
i, at der meddeles dispensation som ansøgt. 
 
Naturstyrelsen har i udtalelse af 27. marts 2015 udtalt, at ansøgningen ikke giver Naturstyrelsen anledning 
til yderligere bemærkninger.  
 
DN, Kerteminde har i udtalelse af 4. marts 2015 anført, at der landskabsmæssigt ingen problemer er med at 
opsætte shelter som anmodet, dog at den bliver henlagt så den falder i med omgivelserne.  

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172007 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-8-2015 
Dato: 2. september 2015 



 

 

 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag, idet Fredningsnævnet gør opmærksom på, at 
fredningsnævnet alene har taget stilling til dispensationen fra fredningen, og ikke til spørgsmål der påses af 
museumsmyndighederne.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse: 
 
Da shelteret har en beskeden størrelse og ikke vil virke skæmmende eller ødelæggende for de fredede 
mindesmærker, og da de placeres mere end 100 meter væk fra fortidsminderne, er opførelsen heraf ikke i 
strid med fredningens formål. På denne baggrund har et enigt fredningsnævn besluttet at give tilladelse til 
det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der er nævnt i lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der indgives en klage, må nævnets 
tilladelse ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 
lovens § 87, stk. 5. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
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