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Navn: 0. Hæsinge kirke

•

I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Fåborg0. Hæsi~ge by
0. Hæsi~ge

Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 431-09

Tinglyst dato

o
!

100,
1:4000

Bemærkninger

21.Q;

31~

17/11-1955

10/3-1955

10/3-1955

21/11-1955

12/3-1955

7/5-1955

Del af 1~.
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgØrelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Del af 21a.
Hele 31a.



Nlvn: ø. Hæsinge kirke Reg.nr.: 431-09
REG. HR. O J y/s-: o:Jo

•
Kommune: Fåborg
Ejerlav: ø. Hæsi:lge by O 6p 100 200m

! I I

Sogn: ø. Hæsi~ge 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

e la Del af l.E:.e 17/11-1955 21/11-1955 .'

Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-

e ministeriet afgØrelse om nyplacering jaf bygninger m.ffi ••

2l~ 10/3-1955 12/3-19,5 Del af 211!.
3l!! 10/3-1955 7/5-1955 Hele 311!. ,.

~JnI0m'n(st0t'~ ~. ffi'. ~' '~:

..211 lUlU' 19~1l \II~- I 10\0.
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Anmelder~
Er edninlJl nævnet

for
Svendborg Amtsrådsl!r eds

)fybcrg.

Genpart
Matr .nr" 21 å øster Hæsinge by og sogn"•

FREDNINGSOVERENSKOMST.
Stempe1- og gebyrfri

rov nr. 140-1937

. ' ('"

Undertegnede gårdejer Marius Pedersen, øsier :-fæsinge erklærer sig villig
til, som ej:lr af matr ..nro 21 !! af øster Hæå nge by og sogn, at lade et
areal af dette matr "nr .. frede, for at silrre den flti beliggenhed af øster
Hæsinge kirke.

Arealet beskrives således: Det øst for kirken beliggerrl e areal :la ngs
vejen, samt haven syd for kirkegården. For be gges vedkomrænde i en bræm-
me på 15 meter hm ro ld svis fra ve jen og fra kirkegårsdiget.

Fredningen her :fø Jg ende omfangg
Arealerne må :f.kkebebygges eller beplantes med udsig"tsødelæggende

bep1!Ultning, ligesom der heller ikke på areall1l:tne .å an~r.i.nges transfor-
. Idf' ~

matorsta1i oner, tale:fb n- og teleg- afmaster 0lf' lignendlt ,ft1,.1.~~~tt~~
skure~ udsalgssteder, isboder, wgne ti] beboelse' eller opbevartag at
r-edsla ber eller lignende skønhedsfo rstyrrend e gem tande; Del:'.(~i;'i'Jt!t,-
le ikke foretages ændringer i den nu bestPende tilstand, der kan ~rke ',.
skæmmendealler hIlndrenda for uisigten til eller fia kirken.

For fredningen kræves iIE en erstatning •
Jeg er enig i, at ovens1å ende fr edningsii lbud tinglys es på min for-

nævnte eje ndom, dog ud en ul gift for mig..
Påtaleberettiget er fredningmævnet for Sverrlborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for Øs12r Hæsingeo
ØS'2 r Hæa:I. nge, den 31/10 1950.

Marius Pedersen.. ~ ~<' , •

Idet fl:'edninlJl r.ævnet modtager øg gOdkerder fer a.Iia .... e ti' ,"-~ .
bud, æstammes det" at frec:hingen vil være at lyse på'mat~;nr;"2t.! .
øster Ræsinge by og sogn ..

Det fredede areal er ind12 gnet på yedlagte kort, af h'lålket en gen-
part bedes henlagt på akten •

Fredning; navnet for Svendbørg am-tsrådskreds, den 31/10 1950.
Keis er-nielsen.

•

e••
Genpartens Ii gtigh ed bekraf 'te So

Fredningsnævnet
for

Svendborg l.ml r o d eds
~i~"',J

3 1MTS. 1955

STAtSMINISTERIET j.nl~

, APR'9'$S

•



REG. ~IRP/Y/S;":t(~ _
Anmelder: 'O - (; D
Fredntngsnævnet

tor
Svendborg amtsrMskreds

Hybcrg.

Genpart.

Matr.nr. 31 å øster Hæsinge by og sognl'•
Fredningsoverenskom&t.

Stempel- og gebyr"b't,
~ov nr.14o-1937. '

•

Undertegnede fru Karen Nielsen, øster ~inge erklærer sig v.illig til,
som ejer af matr. nr. 31 ~ af øster ~nge by og sogn~ at lade et areal
af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri be~iggenhed af øster Hæsinec
Kirke.

Arealet beskrltves således: hele matr.nrø 31 å
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes ræ d udsigtsødelæggmda

beplantning, lige'som der heller ikke på arealerne må anbringes tranfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure9 udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring at
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gem tande. Der må. i de't hele
ikke foretages ændringer 1 den nu bestående tilstand, der kan v;irke" skæm -
mende eller hindrende for tO sigten til eller fra kirken. Såfremt bygnin-
gernepå grundea brænder eller nedbrydes må eventuel genopførelse kun ske m
fredningsnævnets godkendelse af bygningstegninger og beliggenhedsp1ano

Fpr fredningen kræves ingen erst~tningo
Jeg ~ enig i, at ovenståerrl e fredningstilbud tinglyses på 'min

ej endomJlB.tr.nr. 31 å af øst'er Hæsinge by og sogn.
Påtaleberettiget er f'redningsnævre t for Svendborg amtsrådskrQ1lc Og

menigæ dsråde"t ~'or -iøst er ffæs inga.
øster H831nge, den 31/10 1950.

Karen Nielsene••
Idet fredningsl8J7net modtager og godkender foranstående ;fredn1ng~

tilbud bestemr:Jes det, at fredningen vil være at l~ på matr-nr. 31~
af øste r Hæsint9=lby .g sogn.

Fredningæævnet for Svendborg amtsrådskreds,den 31/1.Q.~95'Of.
Ke1ser..Nielslm.

Genpartens rigtighed bekræf1Es.

!!t;;I.Jv ;j.~

j.r'f1r. ... ;'4() 'f..
.......

•



FREDNINGSNÆVNET>



A /F.G. Ktu. rU(fI/.y~6"øOi!.1Ol
13 l "l.-

Anmeldar l V V
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskred.a

Nybarg•

•('~npartT
Matr.nr. l å øster Hæs1nge by og sogn.

.---- Stempel- og ~ byr:eTi
lov nr. 140-1931.

Undertegpsde f armand for øste r HæS. nge s egns menigæ dsråd gArde~ z:
HaDs Laur.i. ts Ham en. øste r Hæsinge erklærer at lå det er vi. 111gt 111,
som ejer at matx. nr. l å a:f øster Hæsinge by og sogn, at lade et areal
af dette Ill.tr. nr. frede, far at sikre den fri beliggenhed af øs1Br Hæ-
singe kirke.

Arealet 'tB skI':ilTes således: præstegårdens tof1i syd og '.e st for kir-
ken.

• Fredningen bar fø:g enie anfanga
ArealErne må &ke· bebygges eller bep1antes Iæd udsigtsødelæggende

bepl~tning, lig~~-~m der heller ikke på arealerne må anbIi ngea txansfor-- .... . , .
matorstattio:ner, te lefon- og telegrafmastel' og l:l.gnende eller bp~t~es
SN e, udsalgssteder. is boder, vogne til bebo else eller opbeva:Mlig af
redskaær eller ljgnende ~ønhedsforstyrrende €J3TS tande. Der må i det
he~e ikke foretages ændringer i den nu beståerd e ti.]s "tand, der kan virke
skæmmendaeller hindrende for ui sigten ttl el:lar fra k:ilrken.

For fredningen kræves ingen erstatning •.
Rådet er enigt 1, at ovenståend e fredning sti]b ud ti. nglJS es på dets

fornævnte ejendom, ro g uden udgift far rådet.
Påtalebere ttiget er :fredningsnævnet fer SYen'!.borg ant srådskreds

og provstiudval~t.
øster Hæsinge, den 31/10 1950.

B.L.Hansen.
e•

,
Idet :fredning:; navnet modtager og f!J dllBnder forans t ående frednings-

tilbud, bestemmes det, at frechingen vil 1lEre at lyse på natr ..nr. l_a
af øster Hæs~nge by og sogn.

• Be'!; f?eaeae EtPeal e;p 1R!ltegRet p~ 1}ecllagtli ~Q;pt, at a.'\!b lke1i liR geR
"'Pa:% 'f: bedelS heril:ag:ti pA. a.ktea. /. ,

Fredningsnævæ t fa.- Svendborg ant srådskr eds, den ~l/;l;O 195~
KeiserMNielsen. .~

C!'6npartens rigtighed bekræf.tes.

~-~~

.210 ti
11 MJlR,19S5

.' 12./3
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formular'

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

REG. NR. ol'lIS-.()j{J I

l a øster Hæsin~e by og Akt: Skab M nr. S--J
(u.dfyldes dl dommerkon/Øfrt)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. Dg bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

sogn. Købera} .
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(b ... ddant Bncleo)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds, Nyborg.

Stempel: kr. øre.

8~empel- og gebYIfIi
.å: 1'1.1;.10.....lH'.14o/1931.

P å t e g n i n g

på
Fredningsoverenskomst mellem formanden for øster Hæsinge sogns
menighedsråd gdr. Hans Laurits Hansen, øster Hæsinge for Øster
Hæsinge sogneråd og fredningsnævnet for Svendborg amtsr~dskreds
indgået den ?1/10 1950 og tin~lyst den 12. marts 1955 I

-Tiltrædes på Hillers1ev meni~hedsr~ds vegne.
d.?0!10 1955

G. B. Jespersen.

J.Nr. 2 g 160246i kf.

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration ting-
lyses som servitutstiftende på matr. nr. l a øster Hæsinge
by og sogn, dog med følgende forbehold'

Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæ-
ring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering af bygninger
på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for disse,
for så vidt bygningerne skal benyttes til driften af præstegår-
dens jorder, til brug for præsten eller i det hele skal tjene
kirkelige formii.

Kirkeministeriet, den 17. November 1955.

Jea.H1I 6: K)eldako,. AIS. K.b~Øb""D. M.G.Pedersen, EkAp.
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K. Di ~n-PeterBeq

Genpartens Rigtighed bCkrærte~s.
Dommeren i Faaborg m. v. ( %
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øre Akt: Skab /J7 nr.S- 3
Cudl,ld .. al dommarkonlor'l)

Mtr. ejerlav. sogn:
(I Kø havn kvarter) la

eller (I de randerJydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen.

art. nr .• ejer/av. sogn.

Gade og hus nr.:

øster
Stempel: kr.

Hæsinge by og sogn
Kllbers }

REG. N R. O j ti fJ"'.O tøedltors bopæl:

Anmelder:

3714 Naturfredningsnævnet for Svendborg
amt, Fåborg.

Stempel-og gebyrfri i h.t.
lovbekendtg. nr. 194 16/6 1961

Påtegning
på

fredningsoverenskomst vedrørende øster Hæsinge Kirke, underskrevet
den 31. oktober 1950 mfl. og tinglyst den 12. marts 1955 mfl.,
sålydende:

Det ved nærvæfende overenskomst fredede areal er indteg-
net på vedhæftede kort, hvorææ en genpart bedes henlagt i ejendom-
mens akt.

Naturfredningenævnet for Svendborg amt, den
6. augllst 1962.

Sverre ~'londrup,
suppl.

Indført i dngbogen for
retten i Fåborg

den -7. AUG. 1362

Bind ~y~~. . #(/4-
~ -'#~ .

M. Lorentz n
cst.

Beslilling ..
lorrnullr
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01415.02

Dispensationer i perioden: 23-07-1984 - 25-06-1987



•

.1

• REG. NR.RBnSN I SVENDBORG HERRED
EaeDICYej IS • 5100 Sycodbor.

Telt (09) 21 169J

Giro Ilt. 61001"

~700 Sl'tnJborg. d", 23. j U l i 198 {,

I
,( r I~ "\ v'J. DC. f r s . ' \I ( '\ I

B~d.. lar.R l .kriweb~f vodr.rcadc
dcaac ....

Dags dato har man tilskrevet arkitekt J.Jeppe Jeppesen, Sybilles

v~nget 5, Korinth, 5600 Fåborg, således:
...

" 'I et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilladelse

til på en parcel, som agtes frastykket matr. nr. l a øster Hæsinqe

by, Bster Hæsinge, at opføre en beboelsej- og tegnestuebygning i

overensstemmelse med de hertil indsendte tegninger •

Parcellen er behæftet med deklaration lyst 12.marts og

21. november 1955 om sikring af udsigten til og fra Bster Hæsinge kir

ke. Deklarationen er af Kirkeministeriet godkendt med det forbe-

hold, at spørgsmål om dispensation fra deklarationen vil være at

afgøre af ministeriet efter fredningsnævnets indstilling, så længe
matr. nr. l a anvendes til kirkelige formål. Da det fremgår, at

menighedsrådet har fraaolgt parcellen til ansøgeren, der agter at

anvende denne til ~ivate formål, lægger fredningsnævnet til grund,

e
e

at kompetencen til at tage stilling til dispensationsspørgsmålet

henhører under fredningsnævnet i medfør af bestemmelserne i natur-

fredningslovens § 34.
Det fremgår af sagens oplysninger, ~ parcellen som nævnt

er .solgt til Dem af menighedsrådet med de kirkeliqe ~yndiqheders
den 22/5 84 har tillgdt byggeriet,

godkendelse, at amtskommunen som zOrielovsmyndiqh'e~) "oq"al" Fåborg

kommunes bygningsinspektorat ligeledes har godkendt byqqeriet på

visse nærmere betingelser den 6.d.m. Det er dog erkenøt. at det

beror på en ekspeditionsfejl, når denne godkendelse er meddelt, forin-

den fredningsnævnets dispensation i medfør af naturfredninqslovens

§ 34 foreligger.

I anledning af en tidligere indgivet anmodninq om en udtalel-

se fra fredningsnævnet til brug for behandlinqen af udstykninqssaqen



har fredningsnævnet brevvekslet med amtskommunens fredningsafdeling,

som eft~r besigtigelse blandt andet har udtalt, at parcellen efter el

konkret vurdering ikke indgår i kirkens nærmiljø. En bebyggelse skøn

nes ikke at få betydning for udsigten til eller fra kirken eller for

kirkens nærmeste omgivelser, hvorfor det ansøgte næppe kan siges ar

være i strid med fredningens formål. . ..
Et medlem af fredningsnævnet har besigtiget forholdene på

stedet.
Idet fredningsnævnet blandt andet lægger vægt på, at bygningen;

• største højde ifølge tegningerne ikke overstiger ca. 5 m fra jord-

overfladen, finder nævnet ikke, at det ansøgte byggeri kan komme

i strid med fredningens formål, og nævnet har derfor enstemmigt besll

tet i medfør af naturfredningslovens § 34 at tillade det ansøgte pÅ

betingelse af, at tegningerne nøje følges, særlig således at bygninn1

højden ikke overstiger det viste, og at beplantningen nord for det

projekterede hus ind mod nabogrunden matr. nr. 4 g bevares og plejp~.

Fredningsnævnet har samtidig hermed henstillet til menighedsrådet, a-

beplantningen på den resterende del af matr. nr. l a ligeledes be-
e
e

vares og plejes.
De hertil indsendte tegninger, der er forsynet med bygnings in-

spektoratets originale approbatio~ tilbagesendes, idet fredninqs-

nævnet har taget kopier til eget formål.

Opmærksomheden henledes på, at projektets gennemførelse even-

tuelt tillige kræver tilladelse fra andre myndiqheder.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns

amtsråd, Fredningsafdelingcn m. f1., der inden 4 uger kan indbrincjt'

nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnytte~ for efter udløbet af ankefrish-II



•

e
e

4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens §

64 a .

Hvilket herved meddeles.

'.

formand

MOdtaget I fredningsstyrelsen

2 4 JULI 1984Fredningsstyrelsen.

111iII{;i l • r (I i:J 1,), 1,-:I

,I lIr I: \\-1]"- \0\11 \
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FRE DN INGSN ÆVN ET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

EgcnscvcJ 1~ . Tclefon (09)211693

~N7'~~

REG.Ni> SVENDBORG, de. ~

Journal nr.: F r s. 2 6 8 / l 9 8 6

O \lns.o20
Man har d.d. tIlskrevet Karen Martinussen og J. Jepppsen,

Arresko\lvej 7, Ø.HæsInge, 5600 Fåborg, således:

l el gennem F~borg kommunes tekniske forvaltnIng hertil ind-
sendt andragende har De ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.
nr. l-h Øsler HæsInqe by, øster HæsInge at lukke en eksIsterende
overdækket terrasse, al opføre en n) åben lerrasse og al opføre et
brændeskur.

Ejendommen er behæftet med deklaration lyst 12. marts 1955
til sikring af udsigten til og fra øster Hæsinge kirke, hvorefter
arealet Ikke må bebygges m.v.

Fåborg kommune og Menighedsrådet har ikke haft indvendinger
mod det ansøgte, og del samme gælder amtskommunens fredningsafde-
ling, som har udtalt, at tilbygningerne ikke vil få nogen betydning
for udsIgten tIl og fra kirken eller på oplevelsen af kirkens nær-
miljø.

Et medlem af nævnet har beslgtiget forholdene på stedet.
Foranlediget heraf skal man meddele, at nævnet ikke finder,

at det ansøgte VII komme l strid med fredningens formål, idet nybyg-
ningerne Ikke skønnes at få nogen som helst indflydelse på udsigten
til eller fra kirken, hvorfor man enstemmigt har besluttet l medfør
af naturfredningslovens § 34 at tillade det ansøgte. Det forudsættes,
at udvendigt træværk males i diskrete farver.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, menighedsrådet, Fyns amts-
kommunes frednIngsafdelIng m.fl., der inden 4 uger kan Indbringe næv-
nets 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.

~

formand

Fredningsstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

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

.~.:"H., L"",t..""" ..

~; I,.,,~ f JL \%;,'iU ·LL:'. 'oJ.~'-'

REG.NR. olY/So 02 O
"," I'>~ • " ) "\~I ... ",. "I : /

~ )' " \ I 5700 SVENDBORG, den 25/6 -1987
Journal nr.: 12~/~~7

Jørgen Andersen, Torvet lo,
5600 Fåborg, således:

Ved skrivelse af 1. maj 1987 har De på vegne arkitekt Jørgen
Jeppesen ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af en ucstykning
af matr.nr. 1-a øster Hæsinge by, øster Hæsinge således, at det
udstykkede areal sammenlægges med matr.nr. 1-h, der ejes af arki-
tekt Jørgen Jeppesen.

udsigtsEjendommer. er behæftet med kirk~redningsdeklaration.
Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.
Under mødet oplyste ejeren, at beggrunden for udstykningen

er, at han ønsker at udvide havearealet og en gang med tiden evt.
udvide sit atelier således, at det kan rumrre hans grafiske sam-
ling. En eventuel udvidelsE af atelieet vil i så fald ske i for-
længelse af det eksisterende atelier ud mod vejen, og det vil så-
ledes ikke forringe det frie udsyn til og fra kirken.

Fredningsafdelin~en, kommunen og menighedsrådets repræsen-
tanter havde ingen indvendinger mod det ansø~te.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet intet har at
erindre mod den ansøgte udstyknin~, men tilkencegiver samtidig,
at der ikke må foretages byggeri eller andet, som er i strid med
kirkeudsigtsfrednin~e~, uden at frednin~snævnets tilladelse for-
inden er indhentet.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns A~tskommunes
fredningsafdeling. m.fl., der inden 4 uger ka~ indbringe nævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af anke-
friste~, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse, jfr. naturfrednings-
love~s § 64 a, hvilket herved meddeles.

aulsen
formene.
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