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Navn: Allested kirke

•
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Reg.nr.: 425-01

o
!

5pKommune: Broby
Ejerlav: Allested by
Sogn: Allested

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

•
e

1.2: 29/10-1950 9/3-1953

~ 29/10-1950 9/3-1953

55Q 29/10-1950 9/3-1953

umatr.
areal 29/10-1950 9/3-1953

100
!

1:4000

Bemærkninger

For samtlige matr. nre. gælder følgen-
de bestemmelse:
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Del af la.
Hele ~.
Hele 55Q.

Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.
11 og 2Q.



'.

i
Genpart,
Matranro l~~l 1. 2 ~, 2 ~, og 55 ~
Allested by og sogna

Fredning:; avr~remkomst.

I
REG. ~'R./'?tJ9 Æ 9j()_S'o

Anmelder:
Frednirgs nær æ t

for
Sverrlborg amtsråds kreds

Nyborg.

Sten pol- og gebyrfti
~ov nr ...14o-l937.

Undertegnede forna nd :!bI' AlJe sted menigle dsråd, pastor FoPol.kep Alle-
sted, erkL:,ror, at r';det er villie;t til, ro m ejl r af na. tronr. l_j l 1, 2 ~
2 .!! og 511,d_ af Alle sted by or; sogn, at lade ei: areal af dl sae matr.nr ..
frede, for at sikredde:n fri beligg8 nlled af Alle st ed kirke.

Arealet besJ,r:iYes således: hele matro nro l 1~2 .!a~ 2_dog 55 ,g samt
en bn:emmoaf matronrl' l ~ i indtil 100 meters afsiand fre. kirkegårdsdiget.

Fredningen bar ,(frJ1gende omt)ang:
Ar'ealerne må ikke b ebyg~ s eller bEl>lantes ræ d udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der ~eller ikke på are lerne må anb:ri nges .transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende åler opsættes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til bero ase eller opbevaring af
I"edskaber olIer l:ignende ~kønre dsforsttyrrende gang; andeo DeJr' må i det
hele :tac:ge:t ikke foretages ændringer i den nu bestående ti. Istand" lb!:i'kaJIx
der kan virke skæmmendeeller hindrende far td sigten til eller fra kir-
ken.

Sålænge aralerne admini s tr er es af de kirlæ lige myndigre der træffer kir-
keministeriet, dog efter indhente~ erklæring fra fredningsnævnet, afgø-
relse omnyplacering af byeningelt" på arealerne og omti]b ygning og om-

I

bygn;.-inG, der ændre prwsteg~rdenJ(s ui se end0.0

For frednirg en InTJves in:j"en erstatning ..
Rådet er enigt ii at ovenstående fredninø:> tilbud tinglys es på dets

fornævnte ejendomme dog udelIl udgift for rådet.
Påtale benettiget. er fr ed1 irr; snav re t fur Svendb~rg amt s:åådsk' eds og

provstiudvalget ..
Allested~den 29/1o, 19500

FoPolke ..
:emdo

Idet fredningsnævnet modtager og eodkender foranstående frednings-
tilbud, b8stemmes det, at fredni!l8'ln vil W3re at lyse på matr.nro l .!a,
1 1, 2 ~, 2 ~ og 55 Q af Allested by og sogmo

Det fredede areal er iril. -te gnet på vedlagte kort, af hvi lket en
geapart bedes henlagt på akten-

Fredning;snwvnet f~ r Sverrlborg arrt srådskredit dlitn 29/10 195111.
Keiser-Niels ena

i,

28FEB.1953

11.rh .. l l~ • f • t{",,,.,,,

---- ..... -
Gen'Part~s J;:iPtighed be.kræft es.r-rea:w1f1t'nævnet



REG. NR.

l'·R]· D:~1 NGSOV~ RLN[ KOM~T •

Anmelder l

Fredningsnævnet
rrr

Sve:-l~Lor~ ;,r::L;a4::d~hred~
f\~;:;Jrb

Stempel-o~ geb~rfri,
lov nr. 140 - 19j7.

• Underte[llcde ~V<A< 1M. ~ J~'vt.,';JJ f1-'~

(-;!;7t~. ~

().(~~

erklwrer ei:-; villidtil, som ejer af

ti [,1/'/

/ ~ /.t. 7 ~ p( '"?~ d..matr.nr. - -'" - 2- ! J.- ,

. "'7 sogn, at lade et

af

~

~rt~l uf ~ matr.nr. frede, for Ht sikre den fri beliEgenhcd af

kirke.

Arealet hef")~rivef ftledes:

••
~~.J1 """'" {'1~ '1'~ Vø I ':-

th,,~~:"v.~'

•

~"- -< '~ 1-
,

{1"/~,. ~ fru

fOI'I"CitorrtDtio:l.cr, te lcfr·n- 0,' telerruhJastcr Oe liL.,nende f!11(r' Oj"-

C',.:;,ttu ['~;urc, ude-.] Fftc'd..-r, i:::l,oder, valm til b<.Lclu el1E1' O].t,<-

Ol,. , (--r:
"/. JI ',' to """l~l

I J,,'
r'<-" 'H'r ··-<J..·.·.·_f

(.1~.
i)'··· ...-



For fredningen }crc:ves ingen erEtatning. •
f1~ ~

ete-F.: er enidi, at ovensttende fredninp3tilbud ~inr:::ljcos p':' J&i-n
~ ~ .

fOrnTvnte ejen~om,vdob uden udGift for mig. ~
E:' taleber{;ttige~ er fredni~IEsna ..vnet for Svendborb amtEr':'dE;~reds

L..~~-l: ~~Mog menie;Ledfr<:det for (vr.J'Vf(

A~ ,den -<"f / / (! 19 Jo

Idet fredninr.sn~vnet modtager og fodkender fornr!f.;t':'c:Hlc frednil-

tilbud, besterur.Jts det, lit fredningen vil være at l.)so DL. n.3tr-.m'.

/ ej / L ::.?\. ,?ti ~ !~I-c{. af ( -jkJ /.:u{ b., , c>--{.,' . SO; TI.
I -, -(-~- I- .

Det fredede areal er indternet pl. vedlaete kort, af hvilket en

genpart bedes henlagt p~ akten.
,')~

Frednin[;sDiEvnet for Evendbor[ Br,tsrbdskreds, den ~ i / 10

\

1.fgilt: I' / ~ ()!L411~1. H,..1
,.
~~ . 7·,-,-.' "~H·r.(,l: "
f: ] ~ Jj : ,,- .. ,

L:t r:r. _ Ow

1N~
.'

•
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Terrazn-- aJ
Rllesled. ~y
R~sUzd. Sogn."
Sall.inge, Herrltd,

.vrvu:ihor9 Rrn..l
.lJ~ TT?R-d ;u..u-VcL~ede l.UzLer sh::ra.ver'eae areaLer /re.cW.s
./oral sikre .Il!le.sted Iciflces /r0' beaggoz/zed .
.lJer h.en ·V'lse.....~'løvrigt tiL scLz.'c /redfU.fz:Jsa'oIcUJ7~Tlt..el_
zru r z o , :2 ..
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REG. NR. o lY (J CJ OOD
Modl~:ct ,

Skov- O[) f,! ......x:.':)'r::l!::':lnFREDNINGSNÆVNET
fOR

fYNS AMTS SYDLIGE fREDNINGSKREDS
EgeD.nej 15 • Telefon ~ 211693,,~ 5700 SVENDBORG, den 22.3.1990

Journal nr.:r rs. 393/1989

N~vnet har d d t'l k•• l S revet
Landinspektør Jørgen Andersen,
Torvet 10,
5600 fåborq

Ved skrivelse af 14. december 1989 vedlagt diverse bilag og rids
har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til udstykning af regn-
vandsbassin på parcel 2 af matr. nr. l-a Allested by, Allested. Ud-
stykningen kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til natur-
fredningslovens § 34, idet der på ejendommen den 9. marts 1953 er
lyst en kirkefredningsdeklaLation.

Fredningsn~vnet har indhentet en udtalelse fra Fåborg Provsti og
Provstiudvalg samt fra Fyns amts landskabsafdeling. 8egge de hørte
myndigheder har anbefalet det ansøgte.

En repræsentant for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse og
konstateret, at regnvandsbassinet allerede er anlagt.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt i henhold til
naturfredningslovens § 34 har besluttet at meddele dispensation til
den ansøgte udstykning og endvidere efterfølgende godkende etablerin-
gen af spildevandsbassinet. Fredningsnævnet skal dog bemærke, at der
burde have været ansøgt om etablering af spildevandsbassinet,inden
det var anlagt.

NÆvnet har underrettet Broby kommune, Fyns amtskommunes landskabsaf-
deling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for
Overfredningsnævnet, om for~~stående. '

'''fI' ....L\...l. ...·YI,IJ
S Raunho .
næstformand

Miljmninisteriet
eSkov- ogNaturstyre1sen

J.nr.SN I'2H!1,o(Jo( ....atr.
Akt. nr. Y3.
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