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REG. NR. /3~3

Aml.lder."'u.ar. t l ok
Hu4etrtrp by'oa eogn.

1I'HlmNIlfGSBÆVliE'l' POR SVEND- ~.,
BONG AMT:')RADSKRimS. lIyborg. :
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PRKDl1l1G50V~&N~KOMST.
Steapeltr1lov nr. 140-1937.

lJIbtøtCJUHl ••• ~ HeI"lUnll Han.en, Hundøtrup .rklærer e1g ~llig til,
.. .~.r Id .. tr.ar. l 15 ~ Hun48'trup by og s~, at lad. .t areal a-r dette
_tr.JlI'. fred., tor at ..ikre den -rri ~el1geDhed ~ Hun4øtrup kirke.

Arealn b•• krl 11ed.lI' Den nordlige, eaalle del a~ aatr.l1r. l .!s
,~~.~.(~ ~~ ~ 50 _"er b"a k1rk.~rd.41a.t.),

..........;' ~ hø f'.ls.Dd. oataq.e Aree1et III 1Jdte beb"•••• ll.r b.plaat •• medwS ..1.gts.deltltggendeb.Pl&fttai~,:re <:' '"lica"_ et.. be1l.r l.Jrke pA arealet JIå 8Ilbrinsee transformatorstationer, t.l.-
......._.,/" toa- oa ",.le~er 0& l1&n.nd. eller opsætte. skure, udsalgesteder, i.-

-'4.r, ~ tl1 beboele. eller opbevar1ng af rodskaber eller lignende eken-
h84.torstJrl"4lllde .. etud.. Der -rorbeholde. dog ad881l8t1l, at anbriqe .t
.baaaetl. pil ti ..et... hø3de 1 8D ah'tand ~ , meter tra kirkegArdø4ig.t.

. Por fioe4D1na .. kNYer 3.g 1llBeJl .ratatninB.
J.C er enlg 1; at oyenat1tendet'recln1.D&etilbudtinBlyeeei på .1a ejen40m

_tr.lU". ,1 1!~MiOI1R Hr8if1.
PAtalaberettteet 1benhold t11 -roranetAendeer

'.' bors' aat8rldekl'e4e.

Øe.d8tNP. d_ '0/5 1950.

J'n4Idrig ....... t tor hcndborg amtuidek'rede,

, (algn.)1 leie.r-N1.1sea •

. +taSiieil~_t.&D1JIa d 6/9 i950.

.J
.~

tredningSZUlM1et.t~r Syend- J
tY

.r

~ ~'l
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,
~
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e~l;'.,: (s1gn. ). HenaanHanSH
I ", _ rl Idet tre4a1na..-.nat tor ~Y8ndbor&aaterAdlkredl modtager oS godkender
;~ toran.tAaa4e tre~et11bu4, b.st.-ee det, at tredni1l88n "11 være .~ ly.e,~~,~.-pA.."r ..... l ! at Hundetrup ~J' og e0tØl, at hartkorn. 'tdr. økp. l tdk"

iJ:~\ ...... ,al"•• l*t t'r8deet. U'.a1:..'~e~_indte8lle" pi et eD a.Jr:1.aratlon... dnrende
i - -.....w.ur. ·9-.!.t Hun4atnp' by og eDp yedlagt kort, at bvilket eD genpart er

, . heB1aet .. Utn.

den '0/5 1950.

~" G"J)~ •• ,r1gtishad be1a'afte••
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UDSKRIFT Fr.nævnet f.Svendborg Amtsr.kr.

af
Forhandlingsprotokollen for Frednin[snævnet for Svendborg Amtsrådskreds

Stempelfri
Matr.nr. 9 ~ Hundstrup by og sogn. Lov nr. 140-1937

F r e d n i n g s o v e r e n s k o m s t.

~,

Undertegnede frugtavler Feter Johannes Søgaard-Nielsen,
Hundstrup, erklærer sig villig til, som ejer af matr.nr. 9c af

~ Hundstrup by og sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede,
for at sikre den fri beliggenhed af Hundstrup kirke •

Arealet beskrives således : en bræmme udenom kirken på 50
meter regnet fra kirkegårdens nuværende grænse.

Fredningen har følgende omfang :
Arealerne må ikke bebygf,es eller beplantes med udsigtsøde-

læggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon-og telegrafmaster o.l. eller

,-

opsættes skure,udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen kræves ingen erstatning.
?eg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på

min ejendom matr.nr. 9 c af liundstrup by og sogn, dog uden udgift
for mig •

Fåtaleberettiget i henhold til foranstående er frednings-
nævnet for Svendborg amtsrådskreds.

Hundstrup, den 50/5 1950.
( sign.) : Peder Søgaard Nielsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 9 c af Hundstrup by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlar,te kort, af hvilket
en genpart bedes henlaet på akten. 'M'3.tr.nr.9 c er et landbrug kl. I.

Fredninfsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
( sign ) : Keiser-Nielsen.
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ad Stm. j. nr.

Matr. nr. et umatrikuleret
areal af Hundstrup
by og sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg.
FREDNING~OV':~RENSKOMST •

sternpelfri
lov nr. 140.1937.

Undertegnede sognerådsformand Peter Christensen, Hundstrup,
erklærer at sognerådet er villigt til som ejer af et umatrikule-
ret areal af Hundstrup by og sogn at lade dette frede, for at
sikre den fri beliggenhed af IIundstrup kirke.

Arealet beskrives således: parkeringspladoen øst for kirken,
begrænset af matr. nr. 28 a, 19 d, 19 c, l a og 19 a og af kirke~
gården.

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller be plantes med udsietsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, t~lefon- og telegrafmaster og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse
eller opbevarinG af redskaber eller lignende sl<ønhedsforstyrrende
genstande.

For fredningen kræves ingen erstatning.
R~det er eniGt i, at ovenstående fredninestilbud

på den fornævnte ejendom af Hundstrup by og sogn, dog
for rådet.

PåtalebJrettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet
for Svendborg a.atsrådskreds •

Hund strup, den 30/5 1950.
P. Christensen

Idet fredningsnævnet for Svendl:org a"ltsr~dskr0.7dsmodtager og
godkender foranstående fredningstilbud, bestemillcsdet, at fredning-
en vil være at lyse på et umatrikuleret areal af Hundstrup by og
sogn.

Det fredede areal se s indtegnet på vedlagte lcort, at hvilket
en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg a,ntsrådskreds,
Keiser-Uielsen

tinglyses
uden udgift

4
den 30/$1953.

Genpart~ns rigtighed bekræftes.
Fredningsullvne t for Svendb org a,ntsrådskreds,
Nyborg, den ~. ~ 195;:

27·~1 1/1. ""' r
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Matr. nr. l a lIundstrup
ty 0:; DOcn.

AnuJcldcr:
Frednir: 'rfjn~:Vl1Ct

for
SV'::H(:l;or<~Ul:ltnrt' dckrcl~:::l

i!~'lore.
'r"'r'"
....l •

stG,ope1fri
lov nr. 140-1937.

Und"rt(icncde fOl .•1ar...u for Hununtr'Lt.!J :.o:;ns ~of::nore,d t etrde j8~

Peter :J~J.rlf3t':;HsG.l, Hundstru.;l, erl'.l'.Jrer at IL:dct Cl villir:t til,
DOl1lcjdr af diatl. nr. l u af Huntistrup by O{; oo[n, at lade c:t
ar clal af uct te ,.letr. nr. fr.Jue for at sikre don f ri belir'·\:milc:d
af ~:ullcletrup kirkQ.

Ar"wlct bl3skrlvos o(lcut:Js: hel.; Illutl. nr. l a.
Fr..lclllj,aGl: I. har f'ø1r.;.3ndt:J o,nl'uue:
Al'ealet .il~' ik~,u teby.:.;.~es eller bo ::;lal1tes .1leJ udoi:':tsøueloce-

:;endo L:ivla.Jltr.in{~, 1ir.~:.o.1l uer ~l~ller ik':u p& uret,l~t m& anbrin-
ges tranCii'01;lH....'tOl'i>tatio110r,t-:;lofO.l1- oe; L:lcc;r<)t'J!!Jt'tcr og lignen-
de, eller opswttua c::ux'e, .~.)1l81go.t~dcr, i81cti~rt vo·.,ne til bebo-
else ellar opb:vi..lrine!:lf rddskal..:.:r ell..:r liCll:lode sj;."nheclsfoI"-
etJrrnwde gen::;tande.

For fredninGc:n krævos iu::en erstattlil1[:'.
1{t~dot er eniG i, at ovcnsH.endc fl'udninr.;otilbud tinglyses på

.nin ejuudoill ulC:itr. nr. l a af Hundstrup by oG sogl'l, doe uden udc;ift
for kom.,lUnen.

Påtaleberettiget i henhold til foranstsende er fredninc;s-
nævnet for Svendborg amtsrådskreds.

Hundstrup oo~ner8d, å0n 10/6 1952.
Hundstrup sogner~d

pr. Vester Skernin~e
P. Christensen

Idet fredningon~vnet for Svendbor~ DJntsråJskrous modtacet og
godkender foranstpende fredningstilbu.Ll, bestemmes det, at frednin-
gen vil være at lyse på matr. nr. l a af Hundstrup Ly og sogn.

FreduirlC;snævnet for Svendborg a dtsråelsl:.reds, elen 30/4 1953.
Xeiser-Nielsen

Genpartdlls rictiched bekræftes.
Fredningsn:'2vnet for SvelldborC 8liltsrådskrecls,
Nytorg, den ~. ~l lS5~

lI7~'/1 I. I
"'~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 1~ - Telefon (09) 21 1693

REG.Hl
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CI~ovø;"9 hJa~I II !'t\l"0isa~ 5700 SVENDBORG, den 21. 2. 198 (
Journal nr.: F r s. 32/ 1988

Nævnet har d.d. tilskrevet
Egebjerg kommune,
teknisk forvaltning,
5762 Vester Skerninge

Ved skrivelse af 9. januar 1989 har Fyns Stiftsøvrighed frem-
sendt revideret forslag vedrørende opførelse af et graverhus
samt placering af en container på kirkegården ved Hundstrup
Kirke, alt i overensstemmelse med reviderede tegninger af 31.
maj 1987.

Nævnet har tidligere behandlet en ansøgning om opførelse af
graverhus og placering af container og afholdt møde den 12.

april 1988.

Det nu fremsendte projekt er ændret således, at graverafdelin-
gen er placeret nærmest kirkegården medens redskabshuset ind-
rettes i den sydlige del. Endvidere er containeren flyttet.

Da ændringerne sker indenfor kirkefredningen i henhold til
HUndstrup kirke, er nævnets tilladelse i henhold til naturfred-
ningslovens § 34 nødvendig.

Det fremgår af sagen, at menighedsråd, provstiudvalg, bygnings-
inspektør, Nationalmuseum og kirkens arkitekt ikke har haft ind-
vendinger mod projektet.

Fyns amtskommune har den 24. Januar 1989 meddelt zonelovstilla-
delse.

et
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN /.211/'7 -eJ 00/ --

Akt. nr. t

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til det ansøgte jfr. naturfredningslo-
vens § 34 jfr. den på ejendommen tinglyste fredningsdeklaration,
idet det ansøgte ikke skønnes at ville stride mod fredningens
formål.



-'Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes landskabsafdeling m.fl.,
der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Over fred-
ningsnævnet, 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.

næstformand

I
Skov- og naturstyrelsen
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