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Afgørelser - Reg. nr.: 01410.00

Fredningen vedrører: Vantinge Kirke

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01410.00

Fredningsnævnet 29-10-1950, 09-11-1950
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Reg.nr.: 4-73-11
l~ l G . O C>

N~n: Vanti~ge kirke

•
•

Kommune: Ringe
Ejerlav: Vantin~e by
Sogn: Vant.Lnge

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

la 29/10-1950 1/4-1953

a 29/10-1950 1/+-19537-
-Uffi:ttr.

3.r9a l 29/10-1150

100
I

o
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1 :4000

Bemærkninger

Del af 5a.
3-Del af 7-.

Del af umatr. gadeareal.
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REG. NR . ./~./o

Genpart.
t-Iatr.nro 5 §. Vantinge by og sogn. Anmelder:

Fredningm ævmt

:far

Sveni borg amtsrooskreds
Nyborgo

Frednin€p overensJi:ornst..
Stempel-og ge byrf'ri,

l-ov nr.140-1937 ..

Undertegnede g8.r'dejer Harald Ejnar Hare en, Varrtinge, erklærer sig villig
tiJ, som ejer af matr ..nro 5 aaf Vantinge by <lg OOgtlll at lade et areal af
dette matr.nr .. frede, for at sLlæe den fri beliggenhed af Vantinge kirke •

Arealet bes1a'ives såJ'Bdes: den nOI'dl:ige del af 5 Q grænsende tll vejen
mod nord 0g vest, ti. l 6 1?.modnordøot og mod syd til en linje fra 6 ,2.1 s
syd_fige hjørne mg til et punkt 25 meter syd for det på fortet angivne

~s-tHgsta punkt af 5 ~.

Fredningen hc..Y'f01c;cnd~ omfang:
Arealerne mu ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantninglillic;esoJfi der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telcfon- og telegrafmaoter og lig~ende ell?r opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, \O gne tll beboeJs e eller opbevaring af
redskaber eller lignende ckønhedsforstyrrende gem tande .. DeJi'må i det
hel e ikke for etages nogen ændringer i den nu bestående ti 1stand, der'
kan virke skæmmendeeller hindrende fæ udsigten til eller frå kirken.

For frednin~n kræves ingen erstatning ..
Jeg er enig i, at ovenst ående fredningsti lbud tinglyses på IIW::t for-

nævnte ejendom, dog uden udGift for mig..
Påtaleb erettiget er :frednil'\'.'snævnet for Svendbore; ~mt srådskreds.

og menighedsrådet for Varrtinge.
Vantingc,den 29/10 1950.

Ejnar Hansen.
Idet frednil1\ SUB3/' net mo~ta[;er·· og godk eni er foranståe nde fredningstil-

bud, bestemmeo det, at :fredningen 'Å. l ViBl'eat lyse på matronr. 5 .!! af
Vant inge by- og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt; kort, af hvilket~en gen-
part bedes henlagt på akteno

Fredni~gsnwvnet for Svendborg amtsrådskreds, den 29/10 195~o
Keisor-Niels eno

Genpartens rigtighed bekræftes.

Fred' ii,;:r;nævnet
ler

SveHubc.. .• : f m; l.:;~d:,kledi
N~OO(i 2·/~. 1S~~..L .

..;; fV"J4'.·1t/t
-. -
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Genpart.

IIatr.nr .. 7 g Vanltinge by og sogn .. Anmelder l
Frem il1gsnævæ iJ

for
Sverrlborg amt,srådslm."eds

Nyborg.

'" Fredning.soverenskomst.

Stempel- og gebyr:fri
lov nr.140-1937.

Undertegnede gårdejer Aksel Hlfmdbedet Vanii l1ge.erklærer sig villig til
som ejer af na tr .nr .. 7 g ai' Vantinge by og sogn at lade et areal af dette
matr.nr .. fredet far at sikre den fri beliggenhed af Vantinge kirke.

Arealet æ skrives således: en bræmmepå 100 meter af 7 ~t regnet fra
kirkegårdsdiget.

Fredniq:; en har følgende emDangl

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes æd udsigtsødelæggende
beplantning t ligesom der ~eller ikke på arealerne må anbæinges transfor-
matorstationer, telefon- og tele grafmaster og lignende eller opsættes.
skure, udsalgssteder~ isboder, voe;ne til bGboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignend~kønhedsforstyrrel1de genstande. Der må i det
hele ikke foretages nogen ændringer i den nu bestående -ti. ls "land, der kan
virke skæmmendeeiler hindrende for ud sigten "bi.l eller fra kirken.

For fredniJ:'\gen kr æves inge n ers,tatning.

Jeg er enie i, at ovenstående fredniIJ(;siilbud tinglyses på min for-
nævnte ej endom, eD g uden udgii't f'or mig.

Påtaleberettiget er fredni~;snævnet for Sverrlborg arrtsråds1a'eds og
menighedsrd.dGt for Vantinge o

Vantingepden 29/10 19500
Aksel Hindhede..

Idet frem ingsnævnet modiager og (JJ dkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes detvat fredningen vi l være a t 1JSe på matronr. 7 å.
af Vanti nge by og sogn ..

Det fredede areal er indtegnet p~ vedlagte kort. af hvilket en
genpar't bedes he112.1agtpå akten.

"l,Fredningsnævnet for Svondborg amtsrådskreds,den 29/10 1950.
Keiser-Ni els en.

.... _-.,.---
,1'/~ I

I)
Genpartens rigtighed bekræft es"

FiGd ,I i,: ;', tliæVr,et
[c~

Svendbo: ,: . 11.; .1.: ..d~~'1eda

NYlJ~(i 2. / MTS. 1~J3

fd,w ..)~
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Genpart ..

lvIatr.nro

Anmelder:
Fr,edningsnævr.et

for
Svmdborg amtsrådskr eds

Nyborg..

Er ednintp Overenskomst.
Stempel- og gebyrfri
10v'nro14o-1937-

Uld ertegnede fcrmand for Vantinge oogner&td, møller og @.rdejer Viggo

Larsen, Vanti.nge, erklærer at rådet Ol' \li.. lligt til, nom ejer af et uma··
trikuleret areal af Vantinge by og sogn at lade dette frede, far at sil,re
den :eri beliggenhed al' Vanti n~e kirke.

Arealet æslcrives således: gadearonlet syd eg øst for kirke&3-ardeno
Fredningen har ID]g mde omfang:
Arealerne må ikke beb~gtJ'ls eller beplantes ne d udsigtsødelæggende

beplantning\) li{:;esom der heller ikle på arealerne må anbrt nges trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster eg lignende eller m~søg~
opsættes skure, lIidsalgss~derl isboder, V:J gne til beboelse eller opbe-
varing af reds"kaber eller l~ n.ende .skønhedsforstyrrende lJlnsiande. der
må i det hele ikke foretages amdringer i den nu hestående tilstand,
der lmn virke skæmmendeelJer hindrende fCilrudsigten til eller fra kir-
ken.

For fredningen lrrmves ingen erstatning ..
Rådet er eniGt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses: på dets

fornæ~lte ejendom dog uden udgift for kommunen.
På1aleberottiget er frcdnil1:Ssnævnet :tb r Svendborg amtsrådskreds og

menighedsr~ldet for Vantinge.
Varrtingep den 29/10 1950 ..

Viggo Larsen.

Fredningsnævnet modtager ob godkender foranstående fredningstilbud-
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort.
Fredningsrævnet for Sverdborg amtsrådskreds,den 9/11 19500

Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes ..

Fred .i.., .n::r:V,.3t
I~...i .

Svendboro J nl!;r J ...dd,1 eda
Nyoorg

27 MTS. 1353
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og Jørgen Andcrs;n
""""",""".. u. lWU

KtU. r~l(• .,7"'U

Ter-rCll.rl.- af'
Yå:rdin.ge, :lJy
1'å.rdin.ge S09Tl"
"t:Ll.linge Herred
~veru:;lbor9 .HTTll
.1Je- rrz.ed ,rz.unkLerede tr.:.ru.er sJi::rczvercde" areaLer ./redes

jor- al .st/cre fCu-d.inge.- kl/"ke.s /ri be.!Lgycn.h.ccL

2Jer !uzn.-viscs iØv-rigi UL .seLve./redn..uz.gsdok:Lvn.enLeL,

l/f?/ærdzgeL år /.950 e/ier uz- ko;z.i 0/ rna.Lr~ZA:orlcL
'f1~6Ek~
.landLn-s;-æ/dø.,.
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