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Navn: Thurø kirke Reg.nr.: 479-07
\'2.57.00

•
I

Kommune: Svendborg
Ejerlav: ThurØ by o 5,0 100 200m

! ! !

Sogn: ThurØ 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

1l.>! 5/12-1949 7/12-1949 Hele la.

lai 5/12-1949 7/12-1949 Hele lai. Tidl. la.
1~ 12/12-1949 6/4-1951 Hele 1~.

• 46~ 18/11-1949 7/12-1949 Hele 46~.

46E. 5/12-1949 7/12-1949 Hele 46E..

46h 18/11-1949 7/12-1949 Hele 46h.
10o-§: 14/2-1950 17/2-1950 Hele 10o-§:.

1002 14/2-1950 17/2-1950 Hele 1002.

115 5/12-1949 7/12-1949 Hele 115.

116f 12/12-1949 6/4-194 Hele 116f.

'ti umatr.~ areal 12(12-1949 Del af umatr. gadeareal.
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Genpart.

FREDj~DTGGOVEREJJSKOWS'r•
Stemptlff'i
lov nt. 140-19~7.

t
UnelertE-gned(; i'ib.ler"·'eF,Ler \vilJhihm IGaa6, Thurø erk12€r~r sig vi.llie

til, fJom F-~er ~tf 11~tr.nr. 46 §, 40 12 ai' Thurø;bj' oB soe;n~ at lade et
r8bl Ef dEtte nlatr.nr. frede, for bt sikre de~ fri beliggenhed af
Thurø kir'k",. ;. ;

AreE.let besl, ri.ves 8ualec1es: 11ele matr.nr. 46 a og 4t ~: '.,

F1'ednine;en 1181' fflllemllle oJlJfr...ng: J 1
1\1'eb101'ne matt ikke bEbyggef> eller bepla:ritefJ med Uds!g~ødelrAg-

gende b elJl:.mtninc , lieesolll der. heller ikk;e pa:a arealerne: mat-tanbringe
trC:lnsfornn ...torstatione~, t(.le.fon~e telografrri'E,ster o.ligh •• eller opsæ
-t:es skure, ud sali..:,8steder, iebo:i er ,'-vos-;ne ,til .beboelse el:1er; opbev.t.rin
E%i' redflkE.ber~ el. lign. sk0nhedsforstyrrerrde Jenstan"r'e.... ;. ~
i· \ .

~
For fre'dnine:, en )cl' ever j eg i lleen ers ta tnfng. , ..
Jec:; er enig i, at overistaf,;,ende fredn.ing~tilbud ting~ys;es paa min

~jendom matr".nr. 46 .i:. oe 4G ]l '[·tf' 1'hurø 'by: oe··~sog-n, dog u:$len udgift
for mig. ,~ ,

PUbtaleberettiget i henhQld til forånst~aende er f~edriillgsnævne1rI
for Svendbor.e; amtsrE.t:.dskreds. '

~ ~i

Thurø, den 18/11 1949. j ~
l ~

(sisn.): Villibm KabS.. !,'. t
M&lorm8ster. ~ t

I r J i; l

Idet ftedningsn',vnet for' ~~vendbore amtafradskreds J~dtager af;
, l

godkender foranstaaende fredll~ngGtilbud, ~bes~emmes det, t :fredninger
vil vnre flt ',lyse pw,.. matr.nr. 4(, ~ og 4('; ~Q a'I' Thurø by <1'g ~ogn, af
hartkorn: ialt o tdr. o skp. O .fdk. 1'/2 ålb.i der Udgør~t)andbrUg., l· Ii

Fredning smrvne t for Svendb~ng amtsraadSkfeds' den 18/11 1949.
i b&&llda>a h......I.., 4 Jt '
1lq000ppl •• r.t L r d."", (sign.): J,:. HvassI !

' .1, ~
Tinglysningspaategning af 7/12 1949. f
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Un:1ul"tl;!,gnt'Jdu fiJt":.l<.Hl l'OI' ,'';hura a0tVlU =~Qi~hel1tlrf1l1.d,! 'pQ.l.tor .fl. i!fJI

ølt1ld. 'filur,: GI'kl.....:rer, bt "~n1.~I.bdHrtal.df;lt t:r :vl111t't ~11~ IIOJI tiJlJlr ~f

• ...tr.ur'. l ~, 46 A ng l b uf !lhur.- lJy og liIO~, cll1. lude e~ .æ~a.1 Li dflo
IlIdr.!:r. t'f'f.;dc, f.,n;' :lt b1kL"~~",l: l'rI buli~e"lH'~ ut Tburit lc.1~ke.

I
'h i "~ l' 'l ('. "11,rl.1l:O:"u"...~Iltr VClJ l,,:~'~.J.~u.li: HHf: ,,1Ldi-r.nJ'. ,!!. 4 ~ ~ og l ~.

{'.

ir",Juin;SClU lw.r røll~t:ntlfl' C'J.Jfl.rlg:
Arl;n.ili.l'ne n••!:. ikl:u tJtl).Y~36lS \lUst' lJtlpll"\1hea nell ud.tillgtøall(:l~ggIJtl

de b<l;p1J.14 tni.ng, lit:( (HibIII t1'tl' nllllt:.r: iklC6 •..ae. areu.lerUQ ~. s1or1nglo:a t
:f! JI·,~,,,.,. ti> r l:;tt:tioulr, \tile fon- 04 t'fl"t-:;r~:t'~l~.t(n' o.l1~ ,.till~e~ O~H;·.,:;t.teø
skur-e, u '.ltH.1S8steuer , loLooder~ vo~~ne t11 ,beb4ø18& lllller .,'be'lilriue at,
redeka.bvf' tll ..114n. ~«>nl14J1dl:rtol'!,;tJrrendo del181lindil. ~

For tt'lJut'iugeu. krr.'.:veu 1USi:;Jl fJrutu.t.n~. t
U~1l1L~ht:df:lr....dtilt \l:r ElU1St 1, L.. t ovonJ"aa.an d. frel.1nlqg. tilbud tinl!...... " .

ltee 1:1<:..... Ui:itil eJøn1or.,I'Ula.tr.llr. l ~J 46 Å iig l~) bf Thurø -'1 Pt\ f:ogn, d
UJ<'ll uå~1it tor 1::flr1iu!~...juruud.t. I ~ ( ,

~·u&.tuLt.iberel.t1g~t i uuu1'10j,;1 til 1'ordnaUatlude el!" t~dA'1nlam.vn.1
.:. " "

tor ~v\';ldLorlt (.,.~tsrW,.ldt'ih ru dth i ~ t
l ~

:(949l
I t

( ) f,~
f;li~.u. : P& 10tH' 11Ul"uk:1:ad. 'i

SOj~,1Wjlr!I:)t.... J ~
il.<l:i.. ror !hu r.J ,:1l:m1 t~h.rJlJ.u.at1. ~

. ;
I ;

!:le t. ff'eun11'c$øH"~Vi~et. tor :)",ulJd\iori:~ t.~..w.d.8kred ... "'"tll6er Ob

So ik"n1er forf. ..w~tli,i.end.lil rr(ijn111~lJtill>u:i, :O~q.Itl1!T.lHh' det, "t /'redn11Iger,
,,11 Vilr .. ut 114UI iiUl.llllUtr'.lt'l'.,l~, 46 &l de l~' ar Tb\&N~1,()g ~Qt.'1l.

Jrodningun..::vnltt fo j' Svcmd.borg ...:~tura.4.1uk~4.11 deD 5/12 k49.
t bllWllkn. ltavæw... ( ) J' li
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~, Statsministeriet, København.

Genpart.

Matr. nrb l Q? 116 ! samt et umatri-
kuleret areal betegnet "f" af Thurø
by Q)g sogn..

Stempelfri?
lov nr ..140 " 19370

FREmrIl~GSOV.GRBNSKOMST o

r"

Undertegnede sognerådsformand for Thurø sogn erklærer? at ~ognerådet er
villigt tilp som ejer af matr ..nr. l .Q. og 116 ! af Thurø by og sognp at la(~

._.)tareal af dette matr ..nr ..samt det umatrikulerede gadearealp der på matri-e
" ~ulskortet betegnes som "f" frede, for at sikre den fri beliggenhed af Thurø

kirke.

,

I

).

-,.-
Arealet beskrives såledest hele matr ..nr ..l Q og 116 ! samt d~t umatri~

kulerede gadeareal, der på matrikulskortet bete~es ·som "fil..
Fredningen har følgen~e omfang:

•Arealerne må ikke bebygges p-llerbeplantes med uds~gtsødelæggende be-
plantning~ ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformator-
stationer, te1efon- og telegrafmaster '00 lign ..eller opsættes skure, udsa1ga.
steder, isboder, voene til beboelse eller oPbeVariri1 af redSkab~r ~~ lig:ao '
skønhedsforstyrrende genstande.. ' ' !. ,

For fredningen kræver sognerådet ingen erstatning. "
') Man er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på ejendommene

<71atr.nr ..l ~ og 116 ! af i'hurø by og sogn samt arealet "fil?dog uden ud...
~ift for sognerådet ..

Påtaleberettiget i henhold til fora,l:~'J "1-1. er ,fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds.

Thurø, den 18/11 1949.
Thurø sogneråd~ den 80 December 1949 ..

Thurø P..S. V.
Telefon 38-giro AD Ko Andreasen

39600 formand.
Idet fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds modtager ~g godkender

foranstående fredningstilbud bestemmes detp at fredningen vil 'v~e at
lyse på matr ..nr ..l Q og 116 ! af Thurø by og sogno

Fredningsnævnet for Svendborg amtsraadskreds.
dJen,12/12 1949.

i formand~ns fraværelse,
, som suppleant for denne: (si@!) J .. Hvass

Genparjens rigtighed bekræftes.

l'I\~
.1
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REG. NR.
FR ED N IN GSN Æ V~ ET

FOR

FYNS AMTS SYDLIG E FRFDN JNGSK REDS
Eger:sne) l~· Tt;e(oo(OQ)211G93 2 7 FEB. E~!;

5700 SVENDBORG, de;] 24/2 ] 924

Journal nI.:"U-"I"OQ lo/l0='~"R .. _. ,;-.,.

2:an tar d.d. tilskrevet arkitekt IJ',.J...A. Alan l1avs~eer;,-
1~ikkels9n, Gamwelgård, Brcgninge, 5970 Æ~øskøbinb' således:

II
I et hertil indsendt andragende har De for ThU-.L-ø menigheds-

råd ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til på ejendommen matr.
nr. l-a, 46-g og 115 Thurø by, Thurø, at opføre en nandskabsbyg-
ning i nveren9ste~else ned de hertil iDds~ndte tegningar og beliG-
genheds plan.

Ejendommen er behæftet med servitut om sikring af den frie
udsigt til Thurø kirke, aåledes at der ikke må. opføres blandt an-
det uriaigtshæmmende bygninger. Påtaleberettig'3t i henhold til ser-
vitutten er fredni~ggnævnet.

FTednings~net har om sagen brevvekslet med Fyns amtsko~~-
nes fredningsafdeling, der blandt andet har udtalt:

nFredningsa!d~linGen er e~ig med National~JSeet i, at den
ansø~e ~'erbY5Ding ~pe ned rimelighed lader sig placere ved
eller i forbindelse med ligkapellet eller den eksisterende toilst-
og redskB.bsbygning ud.en uheldig påvirkning p.! kirken og dens ~""'-
miljø.

Fredninssafdelingen har intet at indvende imod den skits€reie
udforn~ing, som er søgt tilpasset den nærliggends bebygGelse, ~~n
eunne foreslå, at mP-n evt. overveje: en placering i nærmere til~vt-
ning til den eksisterende bebysgelse f. eks. i det sydøstlige hJ~r-
ne r~ perkeringspl~dssn.ft

rre&ni~gs~~st ~~ derefter ~noldt ~ØdE pa stedet med be-
sigtigelse. Om de under 8ødet Gjort6 iagtt~elcer og det iøvrigt
fretikomne henvises til vedl~gte mødereferat.

Foranlediget h~~ef skel fredningsD~~et enste~gt udtale:
Dend meniGhedsrådet for\;slåede pJ.Lcering 1!.f bygningen på.

o~&det est fpr den ga~e kirkegård, nord for p~keringspladsen,
findes efter fredningsnævnets opfattelse at ville virke skæmmende
på kirken, ligesom bygningen vil hæmme den s~e udsigt over Skå-
r'llpere Su.:ld •



•••

•

Under hensyn hertil finder ruzvnet i m6df~r ~ natuxfr~dni~GS-
lovens § }4 alene at kunne meddele dispensation til oprG~else er
det ansøgte mandskabshus i det nordvestlige hjørne af dsn Svendborg
kommune tilhørende parkeringsplads, således at bygningen placeres
med gavlen ood nord og facaden langs den gruBbelagte vej. N~~et
henstiller iøvrigt, at de større t~er i dette hjørne af parkerings-
pladsen søges bevaret.

Nævnet har underrettet menighedsrådet, Svendborg kommune,
Fyns amtsko~unes fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan ind-
~ringe n;vn~t3 afgørelse for Overfredni~gs~vnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter unløbet af ankefri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens ~ 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredninGslovens § 64 a. "
hv~lket r-erved meddeles

Jul. Paulsen
f o I"ILan d

2 7 FEB. 1984



År 1984, den 14. febn.;ar kl. 14.30 qfholdt ':r·e8!1in;sDJ-,-r.:::"':

~ møde og besigtigelse ved Thurø kirke i

Frs. 10/1984 Spørgswål o~ dis~e~s3tic~ f~a
kirkeudsigtsfreG~inL til op:c-
relse af ~ancskabsbygning m.v.

Fredninbsnævnet var sarunensat af forma::Jden,dOI:",r::.e:'Jul. Pauls en,
Svendborg, det amtsrådsvalgte medlem, anlægsgartner Hans Larsen sa:n.t
suppleanten for Svendborg kommunes ordinære nedlem, Anne r~arie Ottosen,e løvrigt mødte:
- museu~sinspektør Henrik Græbe,

DanBarks Naturfredningsforening ved S. Tind-Christensen,
- Svendborg kommune ved ingeniør Palle Thjellesen,

do ved bY6llingsinspektør Bent Christensen,
- arkitekt Havsteen-Mikkelsen,

pastor Niels Olav Olsen.
- medlem af IDeni~~edsrådet Carl Pedersen,
- formand for menighedsrådet, Gerda Teglgård Andersen,

fredningsafdelingen ved forstkandidat Poul D~~gaard.
el Formanden freælagde skrivelse af 9. januar 1984 fra arkitekt

navsteen-Kikkelsen med frednin5safdelingens påtegning af 24. januare
e

1934, bygnings~egninger samt genpart af kirkefredningsdeklarationen.
~ndvid e::-eredet;jorde for~anden for sagen, her,~nc:e::-de indstillinger,
der er fremkom.met i sagen.

Stedet, hvor bY3D~ngen agtes opført blev besibtiget. Bygningen
vil blive belisbende øst for kirken, nord for parkeri!1bspladsen.

Poul Da~~aard udtalte, at mandskabsbygningen bør placeres såle~es,
at den på ingen :nåde generer ell er hæ:n::lerudsigten over Sk:iT'upøreS-..mcl..

Lfter fredninssafdelingens op:attelse vil en placering af bygningen i
det s~døstlige hjørne af parkeringspladsen t~t ved den bestående bebyg-
[else eller præstegården, herefter være at foretrække.



e
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e
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placeres ved kapellet inde på kirkegården, idet der er dårli[ yL?-8S,

ligesom det vil tage udsynet til kirken. V-andskabsbygningen ~an 0bsi
dårligt placeres ved den bestående toiletbygning, idet terrænfortcldene
der er meget dårlige. Bygninsens udforcninb er inspireret af den bestå-
ende bebysgelse, ob bør lægg~3 t~t ved denne.

Pastor N~els Olav Olsen oplyste, at det oæhandlede parkerings-
areal tilhører Svendborg kOmEune, der h2~ indrettet parkeringspladsen
til br~g for lærerne på den tilstødende skole, og ko~unen vil nok ikke
v~re t=-- J.',::,øj elig til at afs tå areal el:.Niels Olav Ols en opl;yste endvi-
dere, at man havde overvejet at placere mandskabsbygning i forbindelse
ffiedp~~stegården, men dette var blevet opgivet, da det ville for-
hind~e en eventuel senere udvidelse af konfi~ands~en.

S. Tind-Christensen fandt, at det bestående ~a?el ikke er
bevarin;sværdigt oS bør nedrives, således at der på denne plajs kan
opføres en mandskabsbygning tillibe indeholdende et ka?el. Eygningen
vil dOb også kunne placeres tæt ved den bestående bebygGelse i det

iL%e,
sydøstlige hjørne af Parkeringspladsen. Naturfredningsforeningen ffienerl
at bygningen bør placeres som projekteret på det areal, hvor der nu
er en bred ganEsti.

Ark~tekt 5avsteen-Ylikkelsen udtalte sig imod en nedrivning af
k~pellet. 3ygn~n~en er udformet i overensste~else ~ed oæ~rinbligbende
beb)'Ggelse, og beDsiGten var at plac-?re ';):;'gTll.ngen,c.er ::'kkeer ret bred,
la~gs parkeringspladsens nordlige skel, s~ledes at can~stien fl-vttes_ ....... ti

en s~~le ~od nord, og de stør~e tI~er ved pladsens nordvestlibe ~2ø~ne
bevares. Havsteen-Mikkelsen påpeGede i den forbindelse, at by~nings:~n}:-
tionen er at tjene kirkegården) og bygningen skal derfor placeres u~id-
del~8~t ved kirkegården. Endvidere er det a~kitektens opfattelse, at
udsynet til kirken ikke ødelægges ved placering af bygningen på dette
sted, idet kirken ikke opleves fra parkeringspladsen, der er o~~anset
af benlantning.- .

ne ~..,n~tR ·.r~_r for størsten.~el._enC~jl'~e ~ln at o~ ~laco~l·n- af.-J _.'.1_ '-'- - 4- '-o o "-'-l ~il:;, ~~-'f::;
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:nod norci og Dcd bevaring gf de større tr...rpr vIlle v:=:::-eat forE.:::",.!..:.r~~e.
Forespurgt udtrykte inseniør Palle Th~ellesen\ at Svendborg

k~IT~une måske vil vær~ villig til at afgive et ~indre areal af parke-
ringspladsen, såfrem~ dennes funktion iy~e derved bliver forringet.

Derefter sluttede de~ officielle del af mødet.
..) :

I;ævnet fore~og hereft ['r voterinfI":



Journal nr.: Frs. 24/1985

Man har d.do tilskrevet Con-Group A/S, Sct.Jørgensvej 15, Svendborg og
Plangaz Fyn, Pjentedamsgade 21, 5000 Odense Co, således:

I et hertil indsendt andragende (KD/aj) har selskaberne ansøgt om god-

kendelse af nedlægning af forsyningslinier til naturgas i den bymæssigt bebyg-
gede del af Thurø by, uanset, at en del af ledningsnettet bliver beliggende

~ søværts strandbeskyttelseslinien og inden for det område omkring Thurø kirke,
blandt andet på matro nr. l-a Thurø by, Thurø, som er belagt med fredningsde-
klaration til sikring af udsigten til og fra Thurø kirke.

4It Det er oplyst, at anlæggene medfører terrænændringer, der dog vil blive
af midlertidig karakter, men ikke anlæg over jorden. Det stilles i udsigt, at. .
der vil ske en fuldstændig retablering efter anlæggets færdiggørelse.

Efter praksis kræves fredningsnævnets godkendelse af disse terrænændrin-
ger i henhold til naturfredningslovens § 46 stk. 6, jfr. stk. l nr. l) og § 34.

Fyns amtskommunes forvaltning for teknik og miljø har godkendt anlægget
ved skrivelse af 18. januar 1985, men har henledt opmærksomheden på, at fred-
ningsnævnets dispensation kræves.

Foranlediget heraf godkender fredningsnævnet enstemmigt i medfør af natur-
fredningslovens §§ 34 og 46 stk. 6, jfr. stk. l nr. l), de terrænændringer, som
anlægget måtte udkræve, dog på betingelse af, at der sker en fuldstændig retable-
ring •.'

e
•

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amtskommunes
fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for
Over fredningsnævnet , om foranstående •

Sagens forsinkede ekspedition, der skyldes akternes bortkomst i menig-
hedsrådet eller under forsendelse til menighedsrådet, således at sagen har måttet
rekonstrueres, beklages.

~~
< Jul. Paulsen

formand

15,
,~\ : ~i ~, ...\ ...t" . --,V \~.....r~ r "-::-;"l-
. \ <J ..;.) I i· ~I·::>:-N

, ," .,. _ "l")
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AlVIT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 715520 Dato: 4. oktober 2001
Journal nr.: Frs. 3712001

Deres j.nr. 016167 - ax
Landinspektørerne
Hvenegaard & Meklenborg A/S
Kullinggade 29
5700 Svendborg

Ved skrivelse af 14. juni 2001 har De på vegne Thurø menighedsråd anmodet frednings-
nævnet om tilladelse til at opføre to tilbygninger til Thurø præstegård, beliggende på matr .
nr. l-a Thurø by, Thurø. Ejendommen er omfattet af sædvanlig fredningsoverenskomst med
hensyn til forbud mod udsigtsødelæggende beplantning og bebyggelse, hvorfor frednings-
nævnets tilladelse til det ansøgte er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Svendborg kommune, der i skrivelse af 28.
juni 2001 har udtalt, at kommunen ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Ligeledes har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 28. ju-
ni 2001 har udtalt:

at omhandlede tilbygninger ikke får nogen visuel forbindelse med kirken,

at den vestlige tilbygning måske vil kunne ses fra den nordøstlige ende af
kirkegården, men i så fald uden at påvirke udsigten derfra måleligt,

at projektet således efter Miljø- og Arealafdelingens opfattelse ikke er i strid
med formålet med kirkeomgivelsesfredningen, og

at afdelingen derfor ikke har indvendinger mod en dispensation efter naturbe-
skyttelseslovens § 50.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke findes at stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
• vens § 50, stk. 1.•
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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.

I
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5220 Odense Sø

_ Ved brev af 1. april 2005 har amtet fremsendt en ansøgning fra Rasmus N. Jacobsen, Kir-
kestræde 20, Thurø, 5700 Svendborg, om tilladelse til at ombygge et udhus på matr. nr. 87
Thurø by, Thurø.

Udhuset er placeret indenfor kirke fredningen ved Thurø kirke. Kirkefredningen er en sæd-
vanlig Provst Exnerfredning for at sikre den frie udsigt til og fra kirken og således, at der
ikke opføres bygninger, der kan virke skønhedsforstyrrende.

Det fremgår af ansøgningen, at det eksisterende udhus er på ca. 20 m2. Det nye vil lige le-
des blive på ca. 20 m2, men vil blive højere end det eksisterende. Taget vil komme til at
bestå af tegl.

Fyns Amt har udtalt, at udhuset er placeret umiddelbart nedenfor den skrænt, der afgrænser
kirkens område mod nord. Da denne skrænt er meget høj og stejl, vil det ombyggede hus
ikke have konsekvenser for hverken ud- eller indsyn til kirken, selv ikke med den forøge-
de højde. Da den ansøgte ombygning af udhuset således ikke påvirker udsigten til eller fra
kirkens område, finder amtet, at der er grundlag for at meddele dispensation fra frednin-
gen. Amtet har orienterende oplyst, at udhuset ligger i strandbeskyttelseslinien indenfor
100 meter, hvorfor der også kræves en tilladelse fra Fyns Amt i henhold til naturbeskyttel-
seslovens § 15 og § 18. Amtet er indstillet på at meddele tilladelsen, såfremt fredningsnæv-
net meddeler tilladelse i henhold til fredningen.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Thurø menighedsråd, Fyns Statsskovdistrikt
og Svendborg kommune, der alle har udtalt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet det ansøgte ikke ses at påvirke udsigten til og fra kirken, meddeler fredningsnævnet her-
ved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.
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Nævnetsafgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede . 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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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