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REG. NR. /40/ .

b\r.nr.. 55' ~ at
rr.rup by 0& eogn.

Anmelder.
FREDNINGSNÆVNET FOR 'SVEND-
BORG AMTSRÅDS~{EDS. Nyborg.

FREDNING80Vh~EN3KOMS!.
Stelllpel:tri
lov nr. 140-1937.

~

I
r

l

Undertøcn.d. sognerådsformand, prdejer HaneAndersen, Frørup, erttllBrer
s1&villig til, somejer af matr.nr. 55 ~ af Frørup by og sogn, at lade et
areal~ 4...... matr.nr. frede, tor at 8ikre den fri beliggenhed af Frørup

l,

kØ-lte. "
~\

Arealet beskrives 8åledes. hele matr.nr. 55 ~.

1"redn1n«enhar tølgende omfang•
.~ Ar.ale~. må ikke bebygges eller be~lantes medudsigteødelæggende be-
',-' ,/'pliØitlllng, ~SSOlll der heller ikke pA arealerne må anbrif18ea tranetormator-

. lIt.tioner, tw'1eton- Og telegratmaeter og lignende, eller opsættes skure,
u4e&lgaetsde7. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring at redskaber
.ller ligneneta s1tønhedstorBtyrrende genstande. Ejhaller må ombygningat
ek.tet.rend. '.'bygninger toretages uden nævnets eamtykke.

'For tred'l1ill«en 1a'eII'Verjeg ingen erstatning.
Ja8 er enig i, at oven8tAende tredningetllbud tinglyses pfJ min ejen-

do. 1Iatr.nr •. 55 ~ at Frørup by og sogn, dog uden udgi:tt tor mig.
PAtal.b.r.tttget i henhold til foranstående er tredningsnævnet for

. Svendborg amterldekreds.

""'r) Frørup, den 29/3 1950.

(sign.), Hane Andersen.

Idet trtdningenævnet tor Svendborg amtsrådskreds modtager og godken-
4.. toranøtltrtde tredningetilbud, bestemmesdet, at tredn1l18envil være at
l,.•• på matr',nr. 55 !!. at rr.rup by og eop.
I're.. d..........w.t ~or SV8l1dborgaaterldelr:rede, den 13/4 1950•..

• j (stgn.). Keie.r-Bi.eleen.

'fia&1"ani~tep1nc ~ 13/4 1950.
I
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"" ...nr. la Anmelder:
Fr"I'1lP b, og sogn. rHJmNINGSNÆVNET roM SVEND-

BORG AH'l'SR)DSKlænS. Nyborg.
I.

•
••

•
•

l/'R.f!,'DNINGSOVRHtU. SKOM5'r. •
St empel fri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede sognepræst, pastor N.H.B. Gohr. som formand for Menig-
bealldde't tor .l'nrup kirkødietr1kt, erklwrer, at.f118niguedoritdet er villigt

k~til, eOIl e.1er~,at'lIa.tr.nr. l J! at Frørup by og !logn, at lade et areal at det-
, '-teaatr.nr. frede, tor at sikre den fri boliggenbed at lI'rørupkirke.

Arealet _.ekriyee således: en bræmme på 50 meters dybde langs vejen,
""' der løber lIå nord og etot t'or matr.nr. l .!l'

rredn1n&~n bar t'ølgende omtang:
Arealerne må ikke uden ... tredningsnævnets samtykke bebygges eller be-

pl.aies med u4sigtaødelæggende beplantning, lig.nom der heller ikke på are-
alerne flå anbl'1l1&8s transt'ormatorstat10nørw telefon- og telel'ratraaeter og
lipende, eller opsættes skure, udealgs9t •• er, isboder, vogne til beboelee
eller opbovar1ng at redskaber eller lignende ekø'Ulsdeforetyrrende genstande.

For fre4øingen krIIJyesingen eretatning.
RAdet er enigt i, at ovenøtAendø tredningetilbud tinglysllxa på dete

ej.Bdo. matr.nr. l ~ at Frørup by og 8ogn. dog uden udgift tor rådet.
PAtaleberett1aet i henhold til foranstående er fredningsnævnet t'or

':.0 Svendborg amterlldskredl!l.
'reruPI den 29/3 1950.

(aie:;n.):N.tI.B. Gonr.
. Idet trelatnsenæynet t'or Syendborg amterAdekrede modtager og godkender

.' tøran8tAende 'tredningnilbud, beste ... e c1et. at fredninsen vil ft're at lyee
på _tr.nr. 1 • af' Frørup by oe; sogn. at hartkorn. 4 tdr. l ekp. l ~lSk.
2 '/4 alb •• !)ri frelSede areal eee inlStsgnet på vedlagte kort, at hvilket
en ••npart betle. henlagt på akten.
J'Hcblins~ tor S.endborg anrterAdslrZ'ed.,den 15/5 1950.

(eign.). Keieer.øieleen.

,\.
\

\ \
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Mati'.ar •• 74 ),
at frørup by og SOgD.

Anmelder.
FRIIDHIJofGSNÆVNET ron SVmNn-
BOJW Af,fl'~1RÅD;)ICHEnS. Nyborg.

~RSDRINGSOVERENSKOMST~
5tempoltri
lov nr. 140-19~7.

Undertegøe4~ gAr4ejer Peder Hansen og bueejer Lauride Stampe erklærer
oø 'rilli«e'-'ut,.0Jl ejer ~ aatr.nr. 74 ~ at Frørup by og eop, at lade"-"""':;.t ~al at dette matr.nr. frede, tor at 8ikre den fri beligeoenhed at

. ' frørup kirke. .
Arealet Beskrivee elledesl en bremme pA 50 Ileter regnet tra vejen

'""'.nora tor FrøNP kirke.
"'-l'rednincen har tølgende omfang.

Arealerne aå ikke uden tredningsnæynete samtykke bebygges eller be-
plaat •• med udeigtsødel~ende beplantning, ligesom der heller ikke ~
areal.rne mA _brinses transtormatorstationer, teleton- og telegrafmaator
oa l1enenae, eller op~tes skure, udsalgs8teder, isboder, vogne til be-
boel ••• ller o~b.varin8 at redskaber eller lignende ekenhedstorstyrrende
aenetande. Ejheller må ombygning at eksisterende bygninger foretages uden
IIInn.te s8.lIltylCke.

ror tredriinsen 1mI!'ve.ing~n erstatning.,'1 er eni,e i. at ovenetAende tredningetilbud tinglyses ph ejendommen
.~ '}- matr.nr. 74 ~ ~ Frørup by og sogn, dog uden udgift tor 08.

Pt!taleberett1get 1 henhold til tornnet.t~endeer f'redningeJt!lVnettor
Sven_borg amterAdekreds.

hwl'UJ). clen 20/10 1950.
(8i... h Pecl...dlan.øen. 1auride Stup. Henrik' Ha1e1und.

I4et fredningenævnet tor Svendborg &mtørAdskrecle modtager og godkender
toraJletl.nde tredJd.l'J&etl~bud.bestelDlleedet, at fredningen vil være a'tily-
.e pi. aatr.nr. 14 l at rrørup by 08 SOP. at hartkorn. o tdr. o .kp. l tdlr•
• alb••
rn4a1.nBeDaYnn tor SYendborg IUIterådekrede, den 20/10 1950.

(elgn.). Keie.r-N1.18en.

I

\

'inc178uiDBepfte&Dia& at 4/11 195••

+v 'GUt*!'teU8 ~tsb.d
\
\

\
\
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Clenpan.

Matr.nr. 55 S.
Frørup by og .agn.

AnJIelder,
FREnHINGSNÆVN~ FOR SVEND-
BOttO'A1'IlTSRAD8KREDS. Nyborg.

Stempeltri
lov nr. 140-1937.

Undertegnede tru Marie Kirstine Hanaen tødt Larsen af Frørup, eom
eneste og selYek1ftende arving erte~ Jørgen Larsen. erklmrer sig villig
1:il. 80. ejer at Ilatr.nr. 55 S at Frørup by og Bo~n. at lade dette areal

~~ :rraaa, tor at sikre den fri beliuenhed A.:t Frørup ldrlre.
Arealet beakriyes sAledee, hele matr.nr. 55 ,g,•

lPredD1na.n har tølgende omtang.
;.t, Arealet aA ikke uden samtykke at tredningsnll9Vnet bebyggee eller be-

___-'plantelI med ~fJ1Btel!ldelæggende beplantning, ligesom der heller ikke pA
arealet IDA anltrinaeø transtormatorstationer, teleton- og telegratmaeter
og lignende, eller opsættes skure, udsalgsfJteder, isboder, vogne til be-
boel.e eller epbeyariaa .t redskaber eller lignende ekønhedstorstyrrende
genetand.. S~b.e11er &'lå ombygning at eksisterende bygninger foret~e8 uden
.... te e8Dltykke.

ror !redningen lrl'lln'8S ingen erstatning.
Vi er 8nll 1, at oven8t~ende fredningstilbud tinglyses på ejendommen

_tr.nr. 55 So. 8:t Frørup by og sogn, dog uden udgift :for 08.
'-<....., Påtalaba~attiget i helmold til toranstående er trodningBnævnet tor

J ,.

I ~ 8yel14borg ut,r#1dsk1"eds.
-. Frørup, den 1/6 1950.

(.,lgn.). Marie R'1retine Hansen fedt Larsen.
Idei tretatnganæYD.t tor S.endbor. amterådekrede .odt~.r og go4-

kend ar t'oranstlenc1e f'rec1ninget:t.lbud.bestemmes det, at fredningen '\'11ftIr. at lyse pl _tr.nr. 55 S at Frørup by og sogn.
rre4a1nc8l1llml.t tor Svendbora aatsrådskreds, den 01/11 1950.

(.ig~.)1 Keieer-Nielsen.

T1n&l18D1ngaplte&D1nser at 4/11 1950 oe 6/' 1951 •.,
GeDpartene ri.U.tChed bekræftee.

J,
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1PRiIDBINGSNÆVN'ET P'OH SVEND-
BORGAMTSR~DSKREDS.Nyborg.

Matp.Dr.. 86 l.
Frenp by og 80811.

PREDNINGSOVEH~.8KO!L~T.
S'tellpeltri
lov nr. 140-1937.

, UIl4ertegJ1lt4e_ed ... eter Knud Skjold, hørup erklærer elg villi8 til,
,") ••• 3er ~ .. tr... 86 l. at Pnrup by og eogn, at lade et areal at dette

... "r.lI;I'. frede, ~or at eikre den fri beli&&enhedat hørup kirke.

Anale"t bulai..ee e41ed881 bele _'tr.nr. 86 t..
{l ....clD:lna ... har tltlcende OØltUlS'

Are&1.J'Il8 'lIl ikke uden f'redningsl1IImlete88lIltykkebebyges eller be-
plante ••• 4 ud_tgte.deleggende beplantning, ligeeom der heller ikke på
"'ea1Ø'1le ml aa'br1naee trane:tol'llatorll'ta"t1oller. 'teleton- og telegra1'llaøter
•• ltcaaa4e, eUer opeftte. ekure, udealBeeteder, iebo4er. vogne til be-
boel.e .ller lSpode eanhe4e:tortrtyrren«e genll'tande. 1':jbeller IIAollb~an1Da
at ebtnerede .. pineer toretll8ee uden nævnete samtykke.

ror treclainsen la'eYer 3ea lnaen ersta'tnia& •
.ti.. er ..... 1, d "enlltA_d. fredn.ilJaetilbu4 tiD81yeee pi lIin

e3ead... 'tr.nr. 86 t. Id Prerup by og .ogn, dog uden u4g1tt tor atg.
Pl*alebe~t1aet :I. henhold t11 toranstående er t'redningenawnet t'or

!'f", hel14Mrg 811'terlc1ekrede.

J'!Nl"tlP.den 12/6 1950•

" (elin.)' .Knud Skjo14.
, t

14et ~net l'er SYendbor. uterAdeJaaede IIOdtqer 0& godken...
et.r teranetAen4. trecll'lina8't1lbud. beste_ee det, at tre4ningel1 vil vere
at 17•• pA. aa'tl",nr. 86 I. Id l'rerup by 0& eO&l1, at bartkorn. oi &lb••

rn.......-.nn tor SYeDdbol'& urterå4.Jrreda, den 4/11 1950.
" '

(_18ft.)' K81s.r-øleleen.

~., !1IIclJDins.pl" .... t.. at 4/11 19So.

6aDPaJ't8ll8 l':I.8'ticbe4 'beJmln.e ~

~.#~
I
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Matr.nr •• 90 .!
Frørup by og sogn.

AnJIelder.

.P'REJ)NINGSNÆVN~ FON 3VEtm-
BORG AM'!'SHADSKUEDS. Nyborg•

• Stempe11"r1
lov nr. 140-lQ37.

•-
Uadertegnectearbe3dlJll8l1d.K1sil Høyer, hørup, erklærer sig villig til,

.I\r"""r. 'o. ejer at aatr.ar. 90 A. Frørup bp og sogn at lade dette areal t"rede, tor
.- at 8Urre den fri beliggenhed at J!'rerup kirke.

Analet beskrive e dledes. jiele matr.nr. 90 .I'
t ....-..
V ~edn1Dgen ~ tø leende omtans'

Arealet må lkke bebyggee uden samtykke af fredningsnævnet eller be-
plante •• ed ude1lteødelæggende beplantning, ligeeom der heller ikke pA arB-

. .-
alet III anbringe. tranetomatoretationer, teleton- og te1eg,ra:tmatrter 08

Upelld.,. eller Ol'aertt88elNre, \ld8a18.~t8der" 1eboder, vogne t1l beboelee
eller opbevaring at red ber aller lignende ekønhedetorstyrrende genetande.
Ejheller .A ombysnins at eksisterende bygninger ~.d6age8 uden nævnete sam-
tykke.

POl' tredniacen ~er jeg inaen erstatning.
Jea er enig 1, at ovenetående tredniAgetilbud tinglyses pA min.ejen-

, .-..,..clo...... 1'.111'. 90 .. at Frerup by og eogn, dog udltn u4gitt tor mig•

•den 2/6 1950•

(eign.). Ejgil Høyer.
Frørup.•

la", :tredntnaenæm8't tor Svenclborgamtsrftclekredemodtager og goclken-
cler t'orannAende tre4n1qetilbud. best ... ee det. at :t!'edningen vil vatre at
lyee pi ••tr.nr. 90 .! at hørup by og nogn, 81' hartkorn. 1/4 Blb••

,
rndldaaelUWnet !'or Svendborg &l!\terAdskrecls.dell 4/11 1950.

(eign.). Keieer-Nielsen.
I

.~. '1nIlyftlWløepltep1nc at 4/11 1950•.

'~
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REG.NR./39

f. ! og 90 ~li-erup by og eogn.
Arule1der.

FRgnNINGSNÆVNET FON 8V~fD-
HORG AMTS.tiJ~nSI{R~"J')S.Nyborg.

FR~mNINGSOVERENSKOMST.
Stempe11'rl
lov nr. 140-1Q'7 •

..! Underteønedø todermeeter Marinus Søreneon, Frørup, erklærer 81g ",11-
lla tll. eø. ejer at matr.nr. 90 l og 90 S at Frørup by og so~n.'at lad.
~. areal frede. tor at sikre den t"r1 beliggenhed at Frørup kirke.
',...

e
e

,. Fredn1l!aefthar tølgende o.rang.,. ~'~CArealtrme 111\ lkk. uden oamtykke at trednlDgsnævnet bebygges eller bc-
~e. aed udeigteødelæggende beplantn1D&. li~e8om der haller ikke på
areal.rne .. anbriucee transtormatorstationer. telefon- og telegratQaallter
oc 11Iftend~~11er opeættee ekure, udea1geeteder, ieboder. vo~ne til bebo-
el.. eller Opbe",arias ar redekaber eller lignende ek8nbødsfor8tyrrende gen-
stande. Ejbe11er må O.bygning at eksieterende bygninger Loretages uden
-.nete e8lltykke.

For frednlngen ~e~ jeg ingen eretatn1na.
J.g er enig l, at o...enetAende tredJUl>.&8tllbl!dti1181yøee 'Øb. min ejen-

40. _tr.nr. 90 !. 0« 90 ~ at 'røl"ilJ>by og e08l1. dog uden udgirt tor mg.
Frørup, den 1/6 1950.
(s1gn.). Marinus Sørensen.

•
Idet ~edn1ngenæynet tor Svendborg amterådekrede modtager OB god-

~ to~.tAende t'rednlflgfJ'tll bl!d, bøstelBlll8Sdet, at fredningen vil ...ære
at, ~,.e ptl aatr.nr. 90 .!!. og 90 S at Irørup by og sogn, at hartkorn. 1/4 &lb •
0l e alb ••

rredD1D88~et ~or S...endborB aatørA4.kredfJ, den 4/11 1950.

(e~n.), Keleer-Niele8n.
Tlaal1antne.pAtegntna at 4/11 lY5o.

,
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Matr. nr. 92 a og umatriku1eret
gadearea1 af Frørup by
og sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet for

Svenr.borg amtsrådskreda
Nyborg

FREDNINGSOVERENSKOMST.
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede sognerådsformand, gårdejer Hans Andersen, Frørup,
erklærer at rådet er villigt til som ejer af matr. nr. 92 a og et uma-
trikuleret gadeareal af Frørup by og sogn, at lade et areal af dette
matr. nr. frede for at sikre den fri beliggermei af Frørup kirke.

Arealet beskrives således: hele matr. nr. 92 u og det umatrikule-
rede gadeareal nordøst for kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplarltes mtd udeigts0delæggende

b~~lantning, ligesom der hell~r ikke på arealerne LIA anbringes transfor-
matorstationer, -telefon- og telegrafmaster og lign~,lde eller opsættos
~Fe,\ldSalgs8ted~17'~i!\r:Øf.~~,t~l jbebO~lse eller opbevaring ~f ~edsfaber
~~~er lignende 8k0~q~~fQrstyrrende genstande. Der må i det hele ~kke
foratages ændringer i den nu beståend~ tilstand, der kln virke skæmmende I

eller h1ndrende~for udsigten til eller fra kirken. --J
For fredningen kræves ingen erstatning.
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinJlyees på dets l,

fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommunen. I
Påtaleberettiget er fredningsnævn~t for Svendborg amtsrådakreds J l

Imenighedsrådet for Frørup. j
Frørup, den 4/6 1952.

Hans Andersen '--1
Idet fredningsnævnet modt~ger og godkender foranstående frednings-

tilbu~ bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 9~ a .
og et umntrikuleret gadeareal af Frørup by og sogn ,

;g~t f~eålildi9 QPQal ep iiRQt9~et fA veEHB:~1;e leepi; I l:lf w,nl:11fe'fJ en ge 1-

.,
--' I

,@tiPi; Qsåes A9Rlagt pA akteR. "
Fredningsnævnet for Svendborg amt8rådsk~eds, den 16/4 1953.

Keiser-Nielsen

/
-'

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amt~rådBkreds,
Nybor!, den :_6. april 1953.

l

i
i

, ,J
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I
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i fomllDdeIU lrav ænlIoo
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HZ::O],~J.;\'GS'~/: \ ·'d. r
FOR

n~s AMTS SYDLIGE I RED~ I NC:;" ~ r:DS
Ff,' ~" ..vej l~ . T,,;,,(on (C'9) 211693

REG. NR. /307
57(10 SVF.1\'I_);\Ot~G. ,.l'·o J 2/9 198}

Journalor.: EroS. 192/19S}

Man har d.d. tilskrevet Ørbæk kommune, teknisk forvaltning,
~853 Ørbæk, således:

" I skrive190 af 29. juni 1933 (TJ/bj) har k()~:~tl.ncn ind3tillett

at area.let ollikringden såkaldte "Kattedam" på :r.ca.tr.ur.nE; l-t og
126 Frørup by, ~'rørup, gøres til et rekreativt område og Rn1?::-gges
som lJ..æ.('meL'evist lJ'; åen ~6rtil indsendtG teg2ing datS:L6t 3. juni
1')83.

Arealet ar behæftet med traditionel deklaration til sikring
af den fri ueliggenhed af Fr0rup kirke.

Frørup ill~nigh~darådhar intet haft at erindre inod dot an-

Fyns amtskoW~_Des fredningsafdeling har i ~n over sagen
afgivet erklæring udtal t, a:limE.1l ilr);-.e9):8.1 ud tale si~ i1:lod en re:;c~:.b-
lering af området orakring "~ttedEru.mGn". Det foreslås dog, II at
proj~ktet ~dres så18des, ~~ arealerne tilsåes ffied 3r~9, ~~ ~er
ikke plantes b~ske og blo~ter, bortset fra b~ske f. eks. Phi~adel-
phU8 (Ul-5gte jasmin) ol:ilkringEffle.' s trE.nsfor:er5tR·~ion og levfæl-
dende buske af S&~le eller ligneude type langs rdd~en af ooo~ika-
graner mod p~3tegårdens parkeringsplads, med mindre ~~n fOTet~~~ker
at udskifte r~Y..ken af Omorikagraner med -t~U hæk af lind, d6::;:- ,?8.3ser

bedre til stedet, at stierne udføres mp-d grusbelægning, at der ik~e
aClve:ldes kJ..J..~Gr, men en ka.illpcstcuss!:etning om.k.ring d8.ID~en, og .~!
~el;ysni!1Eer.i g.:i-vct fald i::lc..:::~·;.;r:,~{~S t~l :2øjst 8rl enkelt l:.rbte r:1ed
et ~eget å~~p~t lys på hjøruet af de~ tidligere sprøjtehl~. ~ysten
bør være ganske upret8ntiøs."

.t"'ledlf...:..moraf irt:d.ning.;J:1L-'Ynethar besigtie;et forholdene på
stedet.

Nl-;YDet(l8..r o{;sluttet at ud'~alc, "1t 11C': .1.f K.OTL;IUrll':1i J'o!'f?sl[1.ede

udformning ikke skønnes at kmn.me i str~_d IDed fI'E':d.nin~f3dek13L'ationen,

idet in~et af det forc31icde findes at vxr~ udsigts0del~~5endl~ eller
skøf'~t.:d.'3iC>l"st'yrrF;:1de, oS nxvn~t mener del'fo::;:- ikke, 'it ~;.an i medi'0r
af natur-frednl.Lc:='loV€·1JS ~ 34 kan modsætte sig projsktet. n:-.c.rn:.;t me-
Der imidleE~id at k~nne tilslutte sig fredningsafdelingens forslag
som giv8nde en ~3tetisk mere tilfredsstillende udformninG. Som en
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RI ~bX·D[::ti V l(l,f:;oiug i stedet for den foreslåede grusbelq-;ning på
stierne kan også v"'æ1ges chnussebrosten. Nævnet vil læc,..:ev::':,;tpå,
at omorikagranerne fjernes i hvert fald efter nogle år, og at der
snarest plantes lind foran (nord for) granerne, således at disse
kan afløse granerne, når disse kan fældes.

HS'?f!J.t:tsafGørelse ka..Ylinden 4 user ir:obr:"nscs for Ov(:rfred-
ningsnævnet, Ama1iesade 7, 1256 København K.

Nævnet har underrettet Frørup menighedsråd, Fyns aMtskom-
munes fredningsafdeling m.fl., d.er ligE:ledes i.nden .q. tilSer~Clll ind-
bringe rl~-..rnettl afGørelse for Ov(-;rfrednicgscævnet, om i\1raDstf.Jende. "
hvilket herved meddeles

Jul. Paulsen
.Lormand

~ 3 SEP. lS83
Fredningsstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
E8~nsev~j IS - T~I~(on(09) 211693

REG.Nl /3tJ 7
~700 SVENDBORG, den 2 3/5 l 984

Journal or.: F r s. 2 3 / l 9 8 4

Man har d.d. tIlskrevet Ørbæk kommune, 5853 således:

Ved skrivelse af 8. august 1983 tillod fredningsnævnet,
at der ved Frørup kirke på et umatrikuleret gadeareal, som er
behæftet med deklaration om sikring af udsigten til og fra
Frørup kirke, blev plantet l alt 6 egetræer på en nærmere
angivet måde.

I skrivelse af 25. januar 1984 (rer. TJ/gp) har kommunen
nu forelagt et ændret projekt for fredningsnævnet, idetman vil
erstatte de oprindeligt påtænkte egetræer med 3 rønnetræer, der
skal anbringes på nærmere angivne steder i vejgrænsen.

Amtskommunens fredningsafdeling har i en over sagen
afgivet erklæring af 26. marts 1984 ikke udtalt sig imod det
ændrede forslag, men har anført, at det vil være ønskeligt,
om de opstillede cementkummer bliver opstillet med stensætnin-
ger af natursten.

Menighedsrådet har i erklæring af 6. maj udtalt, at man
ikke har indvendinger mod planen.

Efter fornyet besigtigelse skal fredningsnævnet udtale,
at nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34 godkender det
nu foreliggende projekt, der Ikke kommer i strid med frednings-
deklarationens formål; men man skal meget henstille, at cement-
kummerne, som også foreslået af amtskommunens fredningsafde-
ling, erstattes med naturstensætninger. Endvidere skal man hen-
stIlle til overvejelse, at der i overensstemmelse med det oprin-
delige planteprogram plantes egetræer. Rønnebærtræer har ikke nogen
lang levetid og skal udskiftes efter en årrække, medens egetræer
- forudsat at de ikke udsættes for hærværk - kan stå smukt l

århundreder.
Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes frednIngsafdeling

m.fl., der inden 4 uger kan indbrInge nævnets afgørelse for Over-
fredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan Ikke udnyttes før efter udløbet af anke-
fristen, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet Inden
5 år fra tIlladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

. . .. . ~~ Modtaget I frecJningsstyrelsenMIljømInIstenet :/ ~__.
./ Ol!'Fredningsstyrels{jrnr. F. 1\1':,'1, .. l ~-~ Bi1.~--~~.-l 2 5 MAJ 1984

, . "- - ,



FREDNINGSNÆVNET
fOR

fYNS AMTS SYDLIGE fREDNINGSKREDS
Egenseve) 15 . Telefon (09) 21 1693

,Til fredningsf€gisterei

-m orientering
2.l/L -kb;zd1

5100 SVENDBORG, den 10/2 1986

/3°7
Mcfdtagell treanlngsstyrelsen

1 1 FEB. 1986
Journal nr.: F r s • 32/1986

Man har d.d. t Ilskrevet arkItekt L~rs Mlndede1, lorvet 2 E,
5700 Svendborg, saled\s: -.

if· .: ,' - .. ~'.\""':....,.,,": I •• : : ;. ':. ':.. • o' ~ .. l" ' •• : .'. .' .:..Y'.... :: ····.r .. :.. i ~... • ".. .. .1.. '" • ." ...,." •• 'II. f" • .'...." _,Ved sk'riv'p'ls'e"af ro: juni' 1985' m'eade"ll:e fredr'llrig·snævnel ....·'··". ;
Frørup menIghedsråd tIlladelse l medfør af naturfrednIngslovens §
34 til p~ ejendommen malr. nr. l-a Frørup by, Frørup at .opf~re en
ti lb Y g n in g i n d e h o l d e' n d e e t .n y t P r'ov s tek o n t o r ·l i l .p ræ sl e g å r d e n s m s t d s .
Præstegården er belIggende Inden for et omrAde, der er behæftet med
tradItIonel deklarat Ion om SIkrIng af udsIgten tIl og fra Frørup
kirke.ee

•.'

Gennem Ørbæk kommune har De nu forelagt et ændret projekt,
som alene omfatter en mindre udbygning på facaden mod gården af
størrelse 3 x 5,6 m.

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet i medfør af
naturfredningslovens § 34 at tillade det ansøgte, idet det nu
foreliggende projekt klart ikke kan være i strid med fredningens
formål.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse,
Fyns amtskommune s fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen
fristen, 4 uger, jfr •

Tilladelsen
S år fra tilladelsens

udløbet af anke-

inden
naturfredningslovens

formand

Fredningsstyrelsen
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REG.NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 . Telefon (09)211693

[\fiodtag8t å
S~OVnop Nf'1',~r,11F'0:C3.

'l ~ l1 "Ii")e, l l~ "l" ~~1)1
5700 SVENDBORG, den 18/12 1987
Journal nr.:Frs. 297/1987

Man har d.d. tilskrevet Ørbæk kommune, teknisk forvaltning, 5863 Ørbæk,
således:

Med skrivelse af 22. oktober 1987 (ref. tj/bk) har kommunen for nævnet fore-
lagt en klage fra et antal beboere, hvis ejendomme grænser op til Præstegårds-
haven i Frørup, matr. nr. l-a Frørup by, Frørup over, at træerne i præstegårds-
haven er blevet for store og derved giver urimelig megen skygge på klagernes
ejendomme.

Nævnet har indhentet en erklæring fra amtskommunens landskabsafdeling, som
har påpeget, at der ikke på de arealer, som er bevokset med de træer, som generer
klagerne, er tinglyst ~irkeudsigt~fredningsdeklaration - bortset fra nogle få m2.

Undertegnede nævnsformand har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Som resultat af besigtigelsen må det fastslås, at beboerne af ejendommene på matr.
nr. 97-a og 97-b , det vil sige mod øst, med nogen føje kan påberåbe sig, at de
nærmeste træer i præstegårdshaven giver megen skygge, idet denne del af præsLe-
gårdshaven er omfattet af kirkeudsigtsdeklarationen, hvis formål dog først og
fremmest er at hindre ødelæggelse af udsigten mod kirken. Disse lodsejere ses
imidlertid ikke at have deltaget i klagen. For så vidt angår lodsejerne vest og
sydvest for præstegårdshaven må bemærkes, at man er enig med amtskommunens land-
skabsafdeling i, at de pågældende træer ikke er omfattet af udsigtsdeklarationen,
og at nævnet derfor ikke er beføjet til at gribe ind.

Opmærksomheden henledes på, at hegnssynet muligt har kompetence til at træffe
bestemmelse om fældning eller beskæring af træer tæt på skellet. Man skal anmode
kommunen om at underrette hegnssynet om nærværende skrivelse og tillige klagerne,
hvis adresser ikke fremgår af klageskrivelsen. Et antal genparter vedlægges med
henblik herpå.

formand

, ,
.: J~ .;t ..~; )\Jl[I;~j:l:. ""
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 15 • Telefon (09) 211693

REG. HR.
:5700 SVENDBORG, den 29/9 -88
Journal nr.: Fr s . 2 19/88

Dags dato har man tilskrevet Ørbæk kommune således:

Ved skrivelse af 15. august 1988 har De på vegne ejeren af matr. 90 a
Frørup by, Frørup Peter Knudsen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til I

opførelse af en overdækket terrasse på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er behæftet med kirkedeklarationsfredning, hvoraf blandt
andet fremgår, at arealerne ikke må bebygges uden fredningsnævnets
tilladelse.

Fredningsnævnet har brevvekslet med menighedrådet, der i skrivelse af 18.
august 1988 har udtalt, at man ikke vil gøre indsigelser mod ansøgningen.

En repræsentant fra nævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet at
meddele dispensation til det ansøgte jfr. naturfredningslovens § 34.

Nævnet har underrettet Fyns amtskommune, landskabsafdelingen m.fl.,der
inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for overfredningsnævnet, om
foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4 uger,
jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse jfr. naturfredningslovens § 64 a.

Hvilket herved meddeles

Hans Chr. Poulsen
formand

Skov og Naturstyrelsen
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REG.NR. o 130').0 00
FREDNINGSNÆVNET

POR
PYNS AMTS SYDLIGE PllEDNJNGSKREDS

E,enlevej 15 • Telefon (09) 21 169'

5700 SVENDBORG. den 6.4.1990

Journalnr.: r r s. 61/199 O

Nævnet har d.d. tilskrevet

Ørbæk kommune,
Teknisk Forvaltning,
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 26. februar 1990 har Ørbæk kommune på vegne eje-
ren af matr. nr. 86-a Frørup by, Frørup ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til visse bygningsmæssige ændringer på det hus, der er
beliggende på ejendommen Frørup Byvej 7, Frørup. Ændringerne frem-
går af en skrivelse, som ejeren har fremsendt til kommunen samt
vedlagte tegninger og rids.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til natur-
fredningslovens § 34, idet der på ejendommen er tinglyst kirkefred-
ningsdeklaration.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra landskabsafdelingen
i Fyns amt, der i skrivelse af 16. marts 1990 har udtalt:

"Landskabsafdelingen har besigtiget området omkring ejendommen, og
på baggrund heraf vurderer vi, at de påtænkte kviste og ovenlys på
det tidligere missionshus næppe vil påvirke oplevelsen af Frørup
kirke i uheldig retning .

Som det fremgår af ansøgningen, er der op ad missionshuset s nordgavl
opsat en spinkel carportkonstruktion.

Denne er i strid med fredningsdeklarationen og derfor ulovlig, men
efter landskabsafdelingens vurdering influerer den ikke mere på ind-
blikket til kirken end den øvrige, omgivende bebyggelse.

Endelig er der i projektet vist et 1,5 m højt stakit, der især vil
fremtræde synligt langs ejendommens sydskel.

tlUjøministeriet
~kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1.2 lo/r -oo~ ft
Akt. nr. IJ-
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l "normal" øjenhøjde vil denne del af stakittet dog ikke dække
mere for kirken end nogle eksisterende, stedsegrønne træer ved
ejendommens vestskel, måske endda knapt så meget.

På baggrund af besigtigelsen har landskabsafdelingen ikke indven-
dinger mod, at der gives de nødvendige dispensationer fra kirke-
omgivelsesfredningen.

M.h.t. senere udskiftning af vinduer foreslår vi, at nævnet til-
kendegiver, ~ vinduerne vil kunne udskiftes med nye af samme type,
format og dimensioner (herunder de cirkel formede i gavltrekanterne)
uden dispensation, ~ alle andre ændringer i påkommende tilfælde vil
kræve dispensation, og at en sådan ikke kan gives på grundlag af det
foreliggende projekt, men må forudsætte indgivelse af særskilt an-
søgning herom."

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet
at meddele dispensation til det ansøgte på de af landskabsafdelingen
ovenfor angivne vilkår. Fredningsnævnet har således også besluttet
efterfølgende at godkende carporten. Fredningsnævnet kan dog ikke,
på det foreliggende grundlag, godkende stakittet før der er frem-
sendt oplysninger om materialer og farver, men nævnet har her for-
stået det således, at De har frafaldet ansøgningen om stakittet.
Såfremt De ønsker at opføre stakit eller,som nævnt i landskabsafde-
lingens skrivelse, foretage andre ændringer, end det fremgår af det
konkret foreliggende projekt, herunder ændringer af vinduer, skal
disse ændringer først godkendes af fredningsnævnet inden de foretages.

Tilladelsen er meddelt i henhold til naturfredningslovens § 34.

Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes landskabsafdelinge m.fl.,
der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfrednings-
nævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4
uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden S år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

JL eeu02.k\
~~ Chr. Poul sen

formand

l" ' ..
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 • ~elefoD (09)211693

HOO SVENDBORG, den 1/2 1991

Journalnr.: Fr s. 294/199 O
Nævnet har d.d. tilskrevet:

Ørbæk kommune
Stationsvej 15

5853 Ørbæk

e·

••••••
Ved skrivelse af 30. november 1990 har Ørbæk Kommune ansøgt fred-

. -:~i!1.g,~.~~VI')~t.. 9~ ti.l;J..~,de.lpe~'~l •.op,s.ti:ll.ing af ,-~rt l,æsku,r ..fo~ ~u~pa~,-
sagerer ved en plads foran Frørup Kirke. Arealet, hvor skuret øn-

'~kes'opstillet, e~ umatrikuleret'gadejord, men:6mfattet af'kir~~~~. . '.- . . . . : . " . ....;. ~ . .
Jredningsoverenskomst, tinglyst 28. maj 1954, hvoraf fremgår:

. • • • • I

"Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på 81'8-

al~rne må anbringes transformatorstationer,' telefon- o~
li·gnende ,eller opsættes .skure, udsalgssteder,'. vogne til.
beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående tIlstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken."

• Påtaleberettiget i henhold til fredningsoverenskomst er Frednings-
nævnet og Menighedsrådet for Frørup.

Menighedsrådet har i skrivelse af 15. december 1990 udtalt, at de
ingen indvendinger har mod opførelsen af læskuret, idet Menigheds-
rådet ikke finder, at det på nogen måde vil skæmme kirken og dens
o m.~i v e ~ s .er .

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Landskabsafdelin-
g e n j F'y'n s A int s kom m'un e :. d er i s kr i veis e a f 1 9. d e'c e~ b e r' 1 9 9 O h a r
udtalt:

lir i\~'J .' t .& l J l ]OTnIJ1IR ene!

Skov- og NaturstYl'eL':ier~
J.nr. SN 121"1/1 -o~oD
Akt nr 20.
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"Gadejorden øst for
Provst Exner-fredning
med skure o.l.

Frørup kirke er omfattet af en
med forbud mod bl.a. bebyggelse

Med den viste udformning og placering vil læskuyet ef Ler
landskabsafdelingens vurdering dog næppe virke unødigt
forstyrrende på opfattelsen af kirken og dens beliggen-
hed i landsbymiljøet. .

Vi har derfor ingen indvendinger mod en dispensQtion fra
fredningsbestemmelserne."

Fredningsnævnet kan tiltræde det af Menighedsrådet og Landskabsaf-
delingen ovenfor anførte om, at den ønskede placering af skuret
ikke findes at virke udsigtsødelæggende eller virke skæmmende e]-
ler hindrende for udsigten til eller fra kirken. FrednIngsnævnet
meddeler herved, at nævnet eenstemmigt har beslutLet Gt meddele
~illa.delse, ..~t~l ';',9a.~ l;!nsf4g~e.i ·.hent}o.ld til"fla,t,urfr~dningsloyens §
34.

. '. • '.' ~. • ,1'" • • !". .

'.' "I; ",

Nævnet har unde~rettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
arnt.skornrnunes Landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan Ind-
brInge nævnets afgørelse for Ove~fredningsnævnet om foranst~onde.

Tilladelsen kan .ikke. udn~ttes .før efter 'vdløbet 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.

- ~ ~70\~tJ(
Hans Chr. Poulsen

formand

Skov og Naturstyrelsen
". I···· ..



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520

REG.NR. I~ .Ot- .00

Dato: 19. novem ber 19 93
Journal nr.: frs. 93/1993

Ørbæk Kommune
Stations vej 15
5853 Ørbæk

• Ved skrivelse af 18. oktober 1993 har De på vegne Edel Hansen
ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en tilbygning
på 60 m2 til eksisterende dagligvarebutik på ejendommen matr.nr.
6-d m.fl. Frørup by, Frørup, beliggende Frørup Byvej 11, 5871
Frørup, alt i overensstemmelse med vedlagte tegninger og rids.

Ejendommen er for så vidt angår et umatrikuleret gadeareal omfat-
tet af kirkefredningsoverenskomst af 26. maj 1954. I overenskom-
sten hedder det bl.a.:

"

Arealerne må ikke bebygges .... Der må i det hele ikke
foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

"

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet tilkendegav amtet, kommunen, Danmarks Naturfrednings-
forening og menighedsrådet, at ~e ikke har indvendinger imod det

!



ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 dispensation til det ansøgte, der under hensyn til den
på ejendemmen i forvejen værende bebyggelse ikke ses at stride
mod fredningens formål. Tilladelsen er betinget af, at der som
aftalt på mødet ryddes op ved facaden over mod kirken, således
at de nu placerede kasser m.v. fjernes, og at der ikke opsættes
reklameskilte på den del af bebyggelsen, der vender over mod kir-
ken, og endelig at eventuelle reklameskilte ud mod vejen bliver
holdt i diskrete farver ligesom nuværende reklameskilte .• 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.

Klagefris~en 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.

• st=t
næstformand

lit



FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 16.11.94
Sag nr. F. 54/1994

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Ørbæk Kommune,
Stationsvej 15, 5853 Ørbæk.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P. N. V.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbæk vej 100, 5220 Odense Sø.
3. Alfred M. Bonde, Vormark Bygade 23, 5874 Hesselager,
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Otto Wit-

tenkamp, Dueløkken 4, 5853 Ørbæk.
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, vi

Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.
7. H. Christensen, Frørup Byvej 14, 5871 Frørup,
8. Jens Stentoft, Frørup Byvej 16, 5871 Frørup.
9. Frørup Menighedsråd, 5871 Frørup.

MjFninisteriet
S~- og Naturstyrelsen
JA·~tr.SN 1\ 1. \ \ l, - O 00 I pr(

. nr. '-\ \



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

TIL 64 71 lO 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 16. 11 .94 .
Journal nr.: frs. 54/1994.

Ørbæk Kommune
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 13. september 1994 har De på vegne Alfred M.
Bonde ansøgt om tilladelse til etablering af tagkviste på ejendom-
mene Frørup Byvej 14, matr. nr. 90-a, Frørup by, Frørup, og Frø-
rup Byvej 16, matr. nr. 90-b og 90-c, Frørup by, Frørup, alt i o-
verensstemmelse med vedlagte tegninger. Begge ejendomme er omfat-
tet af fredningsoverenskomst af 15. maj 1950 ifølge hvilken der
ikke uden fredningsnævnets samtykke må ske bebyggelse eller opsæt-
tes skure eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Ørbæk Kommune har ved fremsendelsen anbefalet det ansøgte.

Menighedsrådet har den 6. oktober 1994 udtalt, at man intet har at
indvende mod det ansøgte.

Fyns Amt har i skrivelse af 13. oktober 1994 udtalt:

II

De omhandlede, ens kviste ønskes placeret på taget af
et dobbelthus på nordsiden af farten ("landsbytorvet"),
der er Provst Exner-fredet, på den modsatte side af
farten i forhold til kirken.
Ude fra pladsen vil tilbygningen derfor dårligt kunne
ses i sammenhæng med kirken, og der bliver på ingen må-
de tale om hindring eller begrænsning af udsigten til
eller fra kirken eller om en negativ påvirkning af den.
Fredningsnævnet har tidligere, i december 1990, givet



'\

\
dispensation til opførelse af et buslæskur på forten og
i november 1993 til udvidelse af købmandsbutikken umid-
delbart øst for kirken.
Miljø. og Arealafdelingen kan tilslutte sig Ørbæk Kom-
munes bemærkninger til projektet og finder derfor in-
tet at indvende mod en dispensation efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 til projektets gennemførelse.

"

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med de

.. fremsendte tegninger, idet det ansøgte ikke ses at stride mod
fredningens formål.

Afgørelsen er enstemmig.

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.

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.

M,I
næstformand
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ti På vegne Hans Christensen, Frørup Byvej 14, Frørup, har De ansøgt
om tilladelse til at foretage en udvidelse af eksisterende bebo-
else på 8 m2 på ejendommen matr. nr. 90-a, Frørup by, Frørup, alt
i overensstemmelse med vedlagte tegninger og rids.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning af 4. november
1950.

Fyns Amt har i skrivelse af 24. marts 1995 udtalt:

"Ejendommen er omfattet af en Exner-fredning fra novem-
ber 1950 og ligger på nordsiden af "torvet" i Frørup.
Kirken og kirkegården danner pladsens vest- og sydside,
medens bl.a. købmandsforretningen, der i november 1993
af fredningsnævnet blev tilladt udvidet ud på pladsen,
lukker pladsen af mod sydøst og øst.
Den aktuelle ejendom blev sammen med naboejendommen i
november 1994 af fredningsnævnet tilladt forsynet med
tagkviste.
Det foreliggende projekt omfatter en forlængelse af hu-
set med ca. 1,20 m mod øst.
Bygningens profil ændres således ikke, og den eneste
forskel i forhold til nu er, at facaden mod "torvet"/-
kirkepladsen altså bliver de 1,2 m længere.
Miljø- og Arealafdelingen kan tilslutte sig Ørbæk Kom-
munes indstilling, da vi som kommunen ikke finder, at
forlængelsen af huset vil få nogen indflydelse på ople-



velsen af kirken eller på kigget ind til den henholds-
vis ud fra den.

Derfor finder Miljø- og Arealafdelingen ingen anledning
til indvendinger mod en dispensation som ansøgt efter
naturbeskyttelseslovens § 50."

Menighedsrådet har udtalt, at det ikke har indvendinger mod det
ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte,
efter nævnets opfattelse ikke ses at stride mod fredningens
mål.

der
for-

Til;adelsen, der meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, er enstemmig.

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.

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.
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• Ved skrivelse af 12. marts 1996 har Ørbæk kommune på vegne Hans Christensen, Frø-
rup Byvej 14, 5871 Frørup, ansøgt om tilladelse til opførelse af en 18 m2 stor carport på
ejendommen matr. nr. 90-a Frørup by, Frørup.

Det fremgår af ansøgningen, at carporten opføres i trækonstruktion med sadeltag beklædt

med eternit tagplader. Carportens maksimale højde bliver 2,65 meter.

Ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning, tinglyst den 4. november 1950.

Kommunen har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet det ansøgte under henvisning til, at
carporten med sin størrelse, konstruktion og materialevalg efter kommunens vurdering
ikke vil virke udsigtsødelæggende på Frørup kirke.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 19. juni
1996 har udtalt:

"Ejendommen er omfattet af en Exner-fredning fra november 1950 og lig-
ger på nordsiden af en torveagtig plads i Frørup. Kirken og kirkegården
danner pladsens vest- og sydside, mens købmandsforretningen, der i no-
vember 1993 af fredningsnævnet blev tilladt udvidet ud på pladsen, lukker
pladsen mod sydøst og øst.

Den aktuelle ejendom blev sammen med naboejendommen i 1995/1995 af
fredningsnævnet tilladt forsynet med tagkviste/forlænget med 1,2 m.

Det aktuelle projekt omfatter en mindre carport, der ønskes opført med
gavlen (indkørslen) ud mod pladsen. Den tænkes opført af trykimprægne-
rede stolper og forsynet med sadeltag med eternitdækning, alternativt med
teglsten som den øvrige bebyggelse på ejendommen.

Miljø- og Arealafdelingen kan tilslutte sig Ørbæk kommunes indstilling
om, at carporten med den foreslåede udformning og placering ikke vil få

),')~ - 1.2.11/1- 000 I
11.



·2·

nogen direkte indflydelse på oplevelsen af kirken eller på kigget ind til
den.

Af hensyn til udsynet fra kirken og kirkegården bør der efter Miljø- og
Arealafdelingens opfattelse foretrækkes et mørkt tagdækningsmateriale,
f.eks. blåsorte eternitplader eller (endnu bedre) røde teglsten, til opnåelse
af en diskret virkning, og af samme grund bør trækonstruktionen males i
en mørk farve, gerne sort.

På det grundlag finder Miljø- og Arealafdelingen ikke anledning til ind-
vendinger mod en dispensation som ansøgt efter naturbeskyttelseslovens §
50."

En repræsentant for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet skal udtale: .'
Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse af, at taget
bliver sort, ligesom det eksisterende tag på huset, og at trækonstruktionen males i mørke
farver.

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

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.

s. Raunholt
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Ved skrivelse af 1. juli 1998 har De på vegne Jens Stentoft, Frørup Byvej 16, 5871
Frørup, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opsætning af e'n 32 m2 stor carport på(e ejendommen matr. nr. 90-c Frørup by, Frørup.

Ejendommen er omfattet af kirkefredningsdeklaration, tinglyst den 4. november 1950.

Ørbæk kommune, Fyns Amt og menighedsrådet har alle udtalt, at de ikke har indven-
dinger imod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

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

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 sarnrne 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.

aunholt tf
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Ved brev af 31. august 2004 har Ørbæk kommune fremsendt en ansøgning fra ejeren af
ejendommen Frørup Byvej 16, matr. 90-b Frørup by, Frørup, om tilladelse til placering
af en 7 meter høj skorsten på gavlen af huset, således at skorstenen bliver 80 cm over
tagryggen.

Ejeren vil nedrive den eksisterende skorsten, som også var placeret 80 cm over tagryg-
gen midt på bygningen.

Ejendonunen er omfaltet af sædvanlig kirkefredning ved Frørup kirke.

Ørbæk kommune har videresendt ansøgningen uden bemærkninger.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der har udtalt:

"
Den omhandlede skorsten opføres i præfabrikerede elementer ved vestgavlen
af huset på ejendommen matr. nr. 90 b og 90 c Frørup by, Frørup, på sidst-
nævnte lod. Ejendommen er omfattet af en standard-Exnerfredning.

Skorstenen vil i forhold til kirken blive opført delvis bag Frørup Bygade 18,
og den vil i næsten samme udstrækning som den tidligere kunne ses fra kir-
kegården såvel som fra arealer nord for ejendommen, da den får samme høj-
de som den nedrevne skorsten, der sad midt på husets rygning.

Det er Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at den nye skorsten i sig selv
kun får samme ubetydelige indflydelse på synsindtrykket såvel fra som mod
kirken som den tidligere, og derfor finder Miljø- og Arealafdelingen intet at
indvende mod en dispensation til at opføre skorstenen.

"

Frørup Menighedsråd har i brev af ll. oktober 2004 udtalt, at man ikke har bemærknin-
ger til det ansøgte.
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Side 2/2

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål, idet der nedrives en skorsten af samme højde.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslavens § 87, sti. 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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