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FllEDNINGSOVEREIBKPM~T.
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. II'\e.-pelfn ;
lov nr. 14o~19)7.
. \

Undertegnede gaardeJer Lara ~rs8n, eom to~.nd for Sv1~4i.g.
sogne:Bogneral.1d,erkl,erer, El. t. aogn"raadet er Tl11l,t \11,\eo •• jer af
matr.nr. 2 !af Svind1nge by, ~g sogn, at lade e~;areal at 'i'~~.metre

l ~ ~~nr. h'ede, for a\ sikre den fri beliggenhød at Snndinge kir~. '
, . ~Arealet beskrives saaledes; ~le matrlkul.n~.eret.

,
7rednlngen '-r ~s18ende om'aa&: '. f ~
Årealerne maa ikke bebysge. eller beplante. ~.d U4.11's~-ieggen-

de bePlantning, ligesom der belle~ ikke paa a~eal~rne maa aB_~.ge8
, " ." .~transformatorstationer, tolefon- og telegrstmaa~-.ro.lign.' ellet op-

eættiø ekure, udlaliøateder, lø~od~r, voene til ~~~oe18".11'r~Pbevartac
at r~8kab.r el.l1«Ø_ ekønhedefor.tyrw.~d. leD"~d.. ~ ,~

'Sogneraad.ttorbeholller eig d.og at opfør•• ri eko1.lalpi ....". st
foretage de forandr1nge/ ved den nuværende slr'le,1 eOID eoperlal\t msat.
tiJuh~:n.dy.ndig.. ~ . ~'"1;

:POl' trednlnlen kræves ingen ere'tatnlng.' t' '"
Sogneraa4et er enigt l, at o't'enøtaaende b-e~11lg8Ul~U.t, ..1tgly•• e

paa dete ejendom' .a~r.nr. 2 !. af ltvinCi1ng~ by:. S~nlunge ..oJa" ':~oguden
udgift tor eogneraadet 1

\
Svind1nge, den 30/11 194,9. .~ {

(81gn. ): Ll:irøLarsen.' 11
~ , 4

~det fredningsnævnet for SV~lldborgamte~d~r.4. modt '.~ OS god-
klnd~ foranetaaende tradnlngetl1'ud, besiem"" det, at tr.~D8en vil

. Iv~r& at lyes paa matr.nr. 2 !. at 8vindinge bi oglsoen, af ~kbrn:
• I , t4r. 2 skp. a tdk. 0'/4 alb~. I J k j

l , r
pred~lng.naTnet for S.endborg ~t.raad8kr'd.8,~ 4.~ 30/11 194~'

: r Jl r
J fClman:b, 'Ill""rcl."" (øip. ): • Hvasa f.
'IIOe 11m. '(';, , -1 • :!l't, f

,
I

• J ,, ,
t\-. I

G~pa~tene rlgi1«hed bekrættes:
~,

"~~- l' ! -..r

1 .~,
,
I
:
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RE.G. NR . ./~fJ-

% -it~~,.~. r ~
.... .

.... {
l

Si.m~..ltri t ~
, lav Dl'. 14o-1~!"1.: .. 4~. t .~ , l
I nndertegned. hu••and Johan~.B·Åltred Uan~.a,!8T1BdiDC. : r.r

ø1, villig til, .om 8jer af matr.~. 59 ~ af Sv1n.1ng. by o~~oan,
at'lal. et areal af dette matr.nr. frede, tor,a~ .1ltre aen tl1 ~.-
lia.nhed at Svindlnge kirke. . .J. i '

t Arealet beøJno1ne 8a~led.BI en brælImepa' 2'l •• "er rein~ 1ra
ki~k ••aarden8 nu~r.J1d. dige fredetssom ntdentor 'beetemt. Pai:'f~D
8vTie- del af ar.alet torQehold.r Jeg mil r.t:~il~at tra.al.tlf&le-
g~n« •• :forbudet1104 bebyggelee pleter eau.d'. 1~e for 4e~\.'••l
a~ a~.alet, medeae tTe~ngøb ••'e.m.18ernt 1.tri~ .. 14er ild.

; iT.dll1ngen"'1' ;1'8lg,n4.011'''1 'l ~
l ·.ArealernelIåaUke b.by" •• eller b.plan\ •• ·l.aed.u4.1S".' as-

g~4~ beplantn1n., Useeb. der h.Uer ikk. pu a~.rn. au ringe.
t~an~ormatorøta~1o ••r, t.leton- .g telegraf..."t DC lien_ ller
ope.~t.B skure, ad8algBøteder, t.boder, yogne'ti b.boel.. op-
beVa~ng af red~ab.r eller 11alne~4e .k.nhe4':O"l'~~rrend.'I 4••

o ,1'01' tre4n1nken kræver jeg :tue_n eratatntD,.~J \ : 1
' Jeg er enti 1, at ovenøtacente fr.dn1ng~llu. ~1nll1. ,..

min ~Jendo. matr.nr. 59 ~ at SV1n~1nge by og ~8~, døg uden .~tt
f· '1 i' \ ltr - g. ' ~ 4

;PautaleberettiCtt 1 henhold iil foran.'~~ •• ,er tre ~TDe~
f_r øvendbore tl.lDtøraadøkreds.. -j . ~, ,'l

.. 1 ~
l ;.: {

~ I j
(8ign.)~ Jthe. ~. aan.e~ j

I : Iclettre4nullållBTnet tor iv••dbore,8IIrt.~~red. •• od.' •
8~«t4nder foran.taaende fre4n1.,,~ilbud, b.øi..... d.et,at
"'llt' re at lye. ,aa IDatr.nr.~9!at 8T1DdiE i,. Ol •• P.
k~n'o tdr. , .P.~o f~,. 21/2,a1~., hvilket •• t.nr. udl.r
b~.-4 Det fre4e4e ar.al .e.,in.lIekne, paa ve .'f'ekort, at
e~ _npart bede. hehlac' paa akt~. t; 1 . ."

~ .J l; ~ j ~ 4 IJ"lt.~1ni8JW'911etI~o~ Svendborg .....~raa48ltred.~ dtJl '50/11194
1
".

. f li term, ".ll. ••. '"b', I ( .t ). J .. ~ •
J 1-. .qloJ"j ..... t 1.., d<ane: _sn.·. Bftelll ~

\ ~! i i .(• ;' . !
Tln4yøD1nsepaa;.gninc af .1'/2:.1"0. ~, .'

l: .~
, ( -

GeJlpart.

'REDNINGSOVEREliSKOM8~.

Svind1ng.; den 30/11·1949.
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Gc:npart.
matr. nr. u~atrikuleTet ~adeaTeal

af SvindingE: b" og s0!.SYl..

'. Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendbor~ amtsråd~kreds

Nvbor~.
E_B_~_~.N I N G S O V E R E N S K O ~_~_~_!_

.r
Stemnel - og gebyrtri
lov nr. lAo - 19~7.

Undertegnede sogr.eråf, for SvindilJ.t-;e sogn erlclærer sig villig til,
som ejer af et umatrikuleret ga(1:.33yenl af Svindin/.Se by og sogn, at la-
~'" .:Ir:~te frede for at sikre den f: i belieg-mhed af Svindinge kirke.

Areal d "e3 kri ves sål e'des: g'l.dal::;"ret øst for k::'rlcegården og gade-
arealet øst og ay'l .for ;<'lr],e.zo.-:."de:::lti:' s:ycl/;remsen for m9.t'"r~·-nr. 2 ],.

:5'r<3<1::1.in66l1hdI' fc,,] gcl'.d.e cm"fang:
Aree1Eorne !!lå ilrj{e be"ttYr,ges e:le:.~ bepluntes med udsigtsødelæggende

beplantninr;, 1 iGcscr:. de:.' 1:81::"e:::'i.~--:.k€ på arealerne lJlå anbringes trans-
formatorsta'{;ionerr "';;clcfon - og telegJ'Fi::':aal::ter og lignende eller opsæt-
tes skure, udsalgusteder, vog:le til beboeJ.se eller opbevaring af red-
skaber elle.!' l.iGnende skø::'h8dsforstyr.rr.mde genstande. Der må i det he-
le ikke foretages bJndl'inger i den r.u bRstående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hind.rende for udoigten til eller fra kirken.

R~det er eni5t i, at ovenstående fredningstilbud eventuelt tingly-
ses på dets foYu~vnGe ejendo~, dop' uden udgift for kommunen.

Påtale ber8tt ige t fol:' freclninf,s~~vn8t for 3vendbor~ amtsrådskreds og
menigtejsrådet for Sv~ndinge so~n.

Svin(linge, d"-"ll2/6 19'5"), ...r .......
K. Moltke Huitfeldt
P. Sohne Peueroen.

Chr. Hansen. Ove Car1aen
T. Møller Anderaen~So rj e J ørp.enf:Cln,

Fl'edni~lOJl,.i;vnet rr.crJ.[;a~er og god~,en4er foranst~ende fredningstil-
bud.

FrcdnlLlgSl1æ\'j.1d for Svendborg umisrådskreds, den 8/6 195"5.
KSlser - Nielsen.

Fredningsnævnet
for

Svendborg Amtsraadskleds
Nyborg
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
1bftevej 31, 5610Assens

nf. 64 71 1020 1elefax 64 71 55 20

REG. NR. I 2.. b 7 . o O

Dato: 12. juni 1992
Journal nr.: Frs. 37/1992

Ørbæk Kommune
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

e•
Ved skrivelse af 10. februar 1992 har Ørbæk kommune på vegne
ejeren af matr. nr. 59 a Svindinge by, Svindinge, smedemester Kai
Jørgensen, ansøgt om tilladelse til at forlænge raftehegnet på
ejendommen matr. nr. 59 b Svindinge by, Svindinge, med 5 - 10 me-
ter. Matr. nr. 59 b ejes af Ørbæk kommune, der har meddelt en
tilladelse til, at raftehegnet bliver forlænget for en 10 årig
periode.

Da forlængelsen vil ske på en ejendom, der er omfattet af en kir-
kefredningsdeklaration, er fredningsnævnets tilladelse i medfør
af naturfredningslovens § 34 nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra menighedsrådet,
der i skrivelse af 17. marts 1992 bl.a. har udtalt:

• "

Man har intet at indvende imod forlængelse af det om-
stridte raftehegn.
Menighedsrådet mener ikke, at hegnet vil kunne antaste
den frie beliggenhed af Svindinge kirke.

"

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Amts
landskabsafdeling, der i skrivelse af 11. marts 1992 har udtalt:



"at landskabsafdelingen ingen indvendinger har imod en
10 årig dispensation til den ansøgte forlængelse af
ra~tehegnet.
Hegnet opsættes mellem eksisterende bygninger vinkelret
på kirkegården, hvorfor landskabsafdelingen skønner, at
hegnet ikke vil hindre udsigten til og fra kirken."

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet kan tiltræde det af
landskabsafdelingen ovenfor anførte og meddeler herved tilladelse
til, at hegnet forlænges med 5 - 10 meter. Tilladelsen er tidsbe-
grænset for en 10 årig periode, således at den udløber den 1. juni
2002.

Afgørelsen er enstemmig.

ee Nævnet har underrettet Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amts land-
skabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets af-
gørelse for Overfredningsnævnet om foranstående.

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

lif
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: 23. j Uni 19 94
Journal nr.: frs. 22/1994

Meklenborg I/S
Landinspektørfirma
Slotsgade 15
5800 Nyborg

Ved skrivelse af 27. januar 1994 har De ansøgt fredningsnævnet om
.. tilladelse til arealoverførsel vedrørende matr. nr. 2-b, Svindinge

by, Svindinge .

Fyns Amt, Miljø- og arealafdelingen, har i skrivelse af 10. maj
1994 udtalt, at, da de faktis~e forhold ikke ændres, har amtet in-

,
tet at indvende mod arealoverførselen.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet ingen indvendinger har
imod det ansøgte, idet der, som ovenfor nævnt, ikke bliver ændrin-
ger i de faktiske forhold udover selve arealoverførslen.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86tt 'nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørel~en er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må
og bortfalder,
er meddelt.

ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist
såfremt den ikk r Udny~L'~ inden 3 år

Raunholtr
n stformand

er udløbet
efter, den

e·



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: 29 .03 .95 .
Journal nr.: frs. 43/1994

Ørbæk Kommune
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 22. juli 1994 har Ørbæk kommune på vegne Jens
Holm ansøgt om tilladelse til at opsætte et fælleshegn i skellet
mellem Svendborgvej 88, som tilhører Ørbæk kommune, og Lamdrupvej
54, som tilhører Jens Holm.

Hegnet udføres i samme "stil" som det hegn, Fredningsnævnet gav
tilladelse til den 12. juni 1992 mellem ejendommene matr. nr.
59-a og 59-b, Svindinge by, Svindinge. Det nu ansøgte hegn opsæt-
tes mellem matr. nr.ene 59-b og 59-c Svindinge by, Svindinge, og
opføres i en længde af ca. 40 m og en højde af ca. 1 1/2 m i
trykimprægneret træ.

Ejendommen er omfattet af en kirkefredningsdeklaration, hvoraf
bl.a. fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med
udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på area-
lerne må anbringes noget, der virker skønhedsforstyrrende.

Menighedsrådet og Fyns Amt har overfor fredningsnævnet tilkende-
givet, at de ikke har indvendinger imod det ansøgte.

En repræsentant for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

l.. ", "



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 10 .05 .95 .
Journal nr.: frs. 28/95.

Ørbæk Kommune
Teknisk Forvaltning
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 3. april 1995 vedlagt tegninger og rids har De
ansøgt på vegne Svindinge Ny Skole om tilladelse til at opføre en
payillon på ca. 150 m2 på ejendommen matr. nr. 2-b, Svindinge by,
Svindinge.

Ejendommen er omfattet af en "Exner-fredning", tinglyst den 7.
december 1949, til sikring af det frie udsyn til og fra kirken,
og at der ikke opføres skæmmende bygninger på ejendommen.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 27. april 1995 har udtalt:

"

Pavillonen opføres på østsiden af skolen i større afstand
fra kirken end de eksisterende bygninger.
Pavillonen vil derfor ikke få nogen indvirkning på Svindinge
kirke, og Miljø- og arealafdelingen har ingen indvendinger
mod det ansøgte.

"

Menighedsrådet har i skrivelse af 24. april 1995 udtalt, at man
ikke har indvendinger imod det ansøgte.

Ol>



Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i over-
ensstemmelse med de fremsendte tegninger og rids.

Afgørelsen, der er enstemmig, meddeles i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af-naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

tt Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

lit
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 20. oktober 2000
Journal nr.: Frs. 38/2000

Ørbæk kommune
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ørbæk kommune har ved skrivelse af 12. juli 2000 forelagt fredningsnævnet en sag
vedrørende opsætning af hegn ved Svindinge kirke inden for kirkefredningslinien.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet fremkom der endvidere
anmodning om efterfølgende godkendelse af et legetårn ved børnehaven, ligeledes pla-
ceret inden for kirkefredningslinien.

Ejendommen, hvor legetårn og hegn er opsat, er omfattet en kirkefredningsoverens-
komst af 30. november 1949, hvoraf fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller be-
plantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må
anbringes transformerstationer m. v., der kan virke skønhedsforstyrrende.

Under mødet tilbød Svindinge Ny Børnehave at foretage vedligeholdelse af stendiget og
hækken bagved trådhegnet.

Menighedsrådet havde herefter ingen indvendinger mod, at der efterfølgende meddeles
tilladelse fra fredningsnævnet til hegn og legetårn på betingelse af, at Svindinge Ny
Børnehave skriftligt påtager sig vedligeholdelsesforpligtelsen vedrørende stendige og
hæk over mod børnehaven.

Fyns Amt, Ørbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig me-
nighedsrådets synspunkt.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved efterfølgende dispensation til det opsatte trådhegn og
det opsatte legetårn inden for kirkefredningslinien. Tilladelsen er betinget af, at Svin-
dinge Ny Børnehave skriftligt over for menighedsrådet påtager sig forpligtelsen til at
vedligeholde stendige og hæk, for så vidt angår den del af stendiget og hækken, der
vender over mod børnehaven.

Nævnet har lagt vægt på, at der inden for det kirkefredede område i forvejen er byg-
ninger og faciliteter til både børnehave og en stor skole, og det tilladte medfører herefter
ikke nogen ændring af betydning i indsigten og udsigten til og fra kirken og virker heller
ikke afgørende skønhedsforstyrrende .
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e Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennæv frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke (:ln ttet inden 3 år efter, den er meddelt.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 3 I, 5610 Assens

Tlf. 647l 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 29. november 2001
Journal nr.: Frs. 39/2001

Ørbæk kommune
Teknisk Forvaltning
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

I

Ved skrivelse 26. juni 2001 har Ørbæk kommune på vegne Svindinge Ny Skole frem-
sendt en ansøgning om tilladelse til opførelse af et legehus på ejendommen matr. nr. 2-e
Svindinge by, beliggende Svendborgvej 96, Svindinge.

Ejendommen er omfattet af kirkefredning ved Svindinge kirke, hvorfor fredningsnæv-
nets tilladelse er nødvendig til det ansøgte.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra menighedsrådet, der har udtalt, at menig-
hedsrådet ikke har indvendinger mod det ansøgte, idet det ansøgte ikke vil skæmme ud-
sigten fra Svindinge kirke.

Fyns Amt har i skrivelse af 24. juli 2001 udtalt:

II

Arealet hvor legehuset ønskes opført er omfattet af en kirkefredning, i følge
hvilken arealet ikke må bebygges eller beplantes.

Legehuset, som Svindinge Ny Skole ønsker at opføre, er 7,7 m2 (2,2 x 3,5
m) stort og har en højde på 1,7 meter.

Der har tidligere (den 5. oktober 2000 - frs. 38/2000) været afholdt fred-
ningsnævnsmøde på arealet vedr. opsat hegn og legeplads.

Da der er tale om en mindre legehus - som kun har en højde af 1,7 meter -
vil legehuset ikke være synligt fra kirkegården, da der rundt om kirken er et
kirkedige med beplantning (hæk).

Fyns Amt vurderer derfor, at legehuset ikke vil have nogen betydning for
hverken udsigten eller indsigten til/fra kirken. Fyns Amt har ingen indven-
dinger mod opførelse af 1,7 meter hajt legehus det pågældende sted.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet legehuset ikke vil være
synligt fra kirkegården og derfor ikke vil hindre den frie udsigt til og fra kirken eller i
øvrigt virke skæmmende på kirkens omgivelser.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, 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.
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• Dato: 3. januar 2002
Journal nr.: Frs. 5012001

Deresj.nr.: 122
Ørbæk kommune
Teknisk Forvaltning
Stations vej 15
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 17. august 200i har Ørbæk kommune fremsendt en ansøgning på vegne
Svindinge Beboerforening om tilladelse til ifølge aftale med ejeren af Svindinge Ny Sko-

• le at opstille en skurvogn på 23 m2 samt eventuelt udføre en tilbygning på 12 m2. Til-
bygningen udføres i samme stil og i samme materialer som skurvognen, og såvel skur-
vogn som tilbygning placeres, hvor skolen i dag har cykelskure. En del af disse cykel-
skure fjernes. Skurvogn og tilbygning kan ikke ses fra Svindinge kirke.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration ved Svindinge kirke,
hvorfor fredningsnævnets tilladelse er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Svindinge menighedsråd, der i skrivelse
af 30. august 2001 har udtalt, at menighedsrådet ikke har indsigelser mod det ansøgte,
idet det ifølge oplysningerne ikke skæmmer udsigten fra Svindinge kirke.

Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 24. septem-
ber 2001 har udtalt, at de aktuelle pavilloner placeres bag og mellem eksisterende bebyg-
gelse i forhold til kirken, og med denne placering vil det ikke komme til at indvirke på
udsigten fra eller indblikket til Svindinge kirke. Amtet har herefter ingen indvendinger
mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte ikke ses at
stride mod fredningens formål, da skurvogn og tilbygning ikke vil hindre eller skæmme
udsigten til og fra Svindinge kirke.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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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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Dato: 2 O ~ecember 2002
Journal nr.: Frs. 5212002

Deres j.nr.: 8-70-51-8-495-7-2002
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 28. oktober 2002 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Svindinge
VVS, Smedie- og Maskinværksted ApS, og ansøgt fredningsnævnet om tidsubegrænset til-
ladelse til bibeholdelse af hegnet på matr. nr. 59-b Svindinge by, Svindinge, som fred-
ningsnævnet senest i brev af 12. juni 1992 meddelte en tidsbegrænset tilladelse til kunne
blive stående, men dog tidsbegrænset til 10 år, bl.a. fordi hegnet var opsat på kommunens
ejendom. '

Det fremgår af amtets skrivelse, at kommunen nu har solgt ejendommen til plankeværkets
ejer.

Fyns Amt har udtalt, at man ikke har indvendinger imod, at der gives en tidsubegrænset
dispensation til bibeholdelse af plankeværket.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tidsubegrænset tilladelse til bibeholdelse af plankevær-
ket på ejendommen matr. nr. 59-b Svindinge by, Svindinge, idet dette ikke ses at stride
mod fredningens formål.

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

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.
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Forældrerådet ved Svindinge Friskole
c/o Jens Chr. Rasmussen
Rygårdsvej 10 C
5874 Hesselager

RE6.Nl 12[, r.O O

Odense, den 20. december 2007
Journal nr.: Frs. 3/2007

Udvidelse af naturlegepladsen på Svindinge F!,iskole

Ved ansøgning, modtaget den 26. januar 2007, har Jens Christian Rasmussen på vegne for-
ældrerådet på Svindinge Friskole ansøgt om tilladelse til at lave en naturlegeplads på et are-
al på 20 x 60 meter på en del af skolens sportsplads. Det er oplyst, at man på arealet vil op-
føre 2 sheltere med en højde på 2 meter samt plante pil, frugttræer og bærbuske. Det er end-
videre oplyst, at bevoksningen ikke vil være højere end 4 meter. Naturlegepladsen er angi-
vet på et medfølgende kort.

Grunden, som naturlegepladsen ønskes opført på, er fredet ved en Exner-fredning af 30. no-
vember 1949. Det hedder, at "arealerne må ikke ... beplante s med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der ikke på arealerne må ... opsættes skure '" eller lignende skønhedsfor-
styrrende genstande."

Formanden for Langå-Øksendrup-Svindinge Pastorat, Menighedsrådet, har meddelt, at de
ikke har indvendinger mod proj ektet.

Nyborg kommune har meddelt: "Ved besigtigelse på stedet har vi konstateret, at udvidelsen
af legepladsen ikke vil påvirke eller sløre udsigten til Svindinge kirke."

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har ikke ønsket at udtale sig.

Fredningsnævnets afgørelse

Det ønskede areal ligger et stykke fra kirken og i en vinkel til kirken, hvor der ikke synes at
være ind- eller udsyn. De 2 sheltere vil være skjult bag beplantningen og vil således ikke
kunne betragtes som skønhedsforstyrrende. Under henvisning hertil, og da menighedsrådet
og kommunen ikke har indvendinger, meddeler et enigt fredningsnævn dispensation til det
ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Nævnets afgørelse kan i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Natur-
klagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens §
87, stk. 2.
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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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