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Afgørelser- Reg. nr.: 01417.00

Fredningen vedrører: Astrup Kirke

Domme

Taksatio nskom missi onen

Naturklagenævnet

.
Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 01-11-1950, 24-11-1950

. Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



N~n: Åstrup kirke

•
•

Reg.nr.: lt31-01
l4,'.oc>

Kommune: ~å borg
Ejerlav: ~strup by
Sogn: Astrup

Matr. nr. I Dekl./Kendelse I Tinglyst dato Idato
I

'5~ 1/11-1950 2?-/4--1953
51 1(11-1950 22/lt-1953

r 1/11-1950 22/4-1953_5-
5.§. 2lt/11-1950 9/3-1953
6~ 1/11-1950 22/4-1953
umatr.
areal 16/3-1955 17/3-1955

o
!

100
!

6p
1:4000

Bemærkninger

Del af 5a.
Del af 51. Tidl. 5a.
Hele 5!.. Tidl. 5~.
Hele 5.§..Tidl. 51..
Del af 6~.

Umatr. gadeareal.
Den p~ arealet beliggende bygni~g vil
ikke blive genopført i tilfælde af
nedbrydning eller brand.

-



GenPart.
t,jatr.nro 5 .å ae 6 .fJ: Aa3trup by OG sot,uo Anlile1der:

Froc11j,rl,}-,n~,vne t
lill'

Sv olldbarG a.mltsDir.d.Ekrdds
Nyborg.

3talllJe1 Ol:\'gebyrfri
lov nr. 140-19)7 .• Uudc.:l"Legnede :~~ll"dejl;r Ilcrte'l Johalll'B s ]Jortelsen, blleC;CLard, Anctm " (~-1

klwre1' sit!: 'Ili lliC ti l, ro III e jo r af Hrtr. l'Jr' o :; g ae; Cl g af Aastl11,' by
og ,';ogn, at lade et [,:l'eal af dette matr.nr. frodo, Jor :.t sikre de.1 11:l

boliggenhed §of Aastr~p kirke.

Areal et ro ;:;kri vos sdlodes: on h' 0;mrL0 pli 4 o ræ te:c af 5 Q 0{; 6 i,

reenet fra kirkeL:';..rus<lil:,;oto
F1.'ednin" en hal' rø 1:,. nde ouf' 'mg:

Areala'ne m[~ j.l~le lJ8bYt~~~cSeller bCfJl:::1.lltes ræd udsif,-tDØdclw,.:';'.Jn'=1
de beplantning, 1iG880111dor he 1181' i]:I, e l'';' ar oale1' 11e mll. 8,Ubrinses
træ Dformatol'statL all er , teleJ.'on- og telo/J: oJflmaGt0r og lj gnende (:.11(;x'
opsættes skure, uiol_',lgG<Jtedol'~ isboder, '\Ogne ti] æbool.se olIer ()l)be...
varin::; af red[, kaber E.11or li[';nende s'lconhedsfCll':..;tYJ'l'E::{lJe.3onstande.
Del' mil i det hele ilc1:e foretagos nogE-mlvuul'ingcr i don nu be s L~lellde
ti] ntand, der kan virke skwmmerd e eller hilldrende for ud:..;igten ti I

eller fra kir ken.

I

Jfor fredniq'" en k:rævo<J in!,?;en erstatning.
Je,:; er enig i, a'L av enct,:,endc J'r()c1.rLi.ll, ,] Lilbud tin:Sl:,c es p~ min

:Ib ID uvnt e eje ndoltJ, <bg ul en al ~)ft fer mig o

l)åtaleberl:JttiJ'ot er .fl'cdn 'i.l1tf,;snu;væt i'or Svend 1)ore alt årMskreds
og menigre dsrudet fur , Aastrup.

Aastrup~ den 1/11 .1950.
Bertel El1egaard.

Idet fredninpmævnet modtn:)er og god]\Dnd er fer Fl1st:1ende fredn:i.n,o~c-
tilbud, bentemmes det, at fredningen vi] VWl'() at l,/so p:~ rrutronr.
5 ~ og 6~ af Aastrup by og so~n.

Det fredede areal er indtegnet p,J. vedla~te kort~ af h'\i lket en
e;enpart bedes henlagt på akten.

Frednin.:;;S!1.:vvrE t :for Svendborg amt srJ.c1.LlIl'eds, don 1/11 1950.
Keiser-Nic.:1sell.

","II
"r

Genpartens rigtighed bekrarftes. 28FEB.1953

..... , 1I0\1ilil
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REG. NR. /~/?
!J;; -soGenra r"t.

matr.nr ..
Anmelder:

.Fredning,mav re t

for
Svendborg amtsrådslr eds

Nyborg.

FREDNINGSOVEBEN i;iKOi'-JST.
Stempel- oc; Ef: byrfri
lov nr .. 14o--193rlo

thi ertegnede Eogneråd8farmand Louis I.1jorth,Aastrup erklu:Jrer, at so gae-
rådet er villigt ~til, som ej; r af et umatrikulerc t gadeareal af Aastrup
by og scgn , at ~de et areal af dette nat.'onr .. frede, fa:' nt sikre den
:fri b eliggenhed af Aastrup kixke.

Arealet le sla..ives således~ gadearealet øst for kil'kegårdeno

Fredningen la r ID]g cmi e om:tangg
Arealerne må ikke bebyg:~es eller beplantes med udsigtsødelæggmda

beplantning, lig esom der be Iler ikke på arealerne mel anbringes trano-
formatorstatL oner, telefon- og telet,'Ta:finD.ster og lignende eller opsæt-
tes sklr e, ulsalgssteder, isboder, voc;ne li J. beboelGe eller opbevaring
at' redskaber eller lignende skønhedsforstyrreuil. e genstande. Der må i det
hele ikke foretqges ændri nger i. den nu bestående tilstand, dcr kan vir-
ke ::kæmmerde eller hindreni e i'-or ld i.Jie;ten tileller fra ldrken.

Hvis den på arealet liggende b~rgning nedbrydes \li. l' den ikke blive
genopfør t.

For frednillpn kr æves ingen erstatning ..
Rådet er enig i, at Ol enståerd e frcdnirestilbud tin@. y; es på dets

fornævnt e eje ndom, dog u1en udgift fol' kommunen.
Påtaleberettiget er t'rcdningsnærnet fer Svel1:lborg arrtsr:ldskr'eds ng

menigle dsråd et :Ib r Aantrup o

Aastrup, den lill 1950>.
Louis Hjar th.

Fredningsæ:oæul1!!tmodtager og €P dkeni er fer anståend e fr edningstilbud.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte ~orto
Fredningsnævre t :tb r Sveni borg ant srMskreds den 1/11 1950.

Kei :;er-Ni el s en •

... -----
(tenpartens rigtighed bekraf' "tB s.

Fredningsnævnet
lor

, t, I" .d· kladaSvendborg I m - a,_ -
N'.::lorg

28FEB.1953

i {oun:ltd~nJ [ø..,ane1le.
IOID llolIll'lUIlI iolI dcaDel
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Cienmrt.
Matr"nr. 5 1. Aanirup by og ~ogn. Anmelder:

Frednil1gsn~vnet
for

Svendb ar ~~amtsråds1<r eds
NybOl'g.

JREDNINGSOVEHEHSKOlvIST.

Stan pel- og cebyrfri
lov nr" 140-1937.

Undertegnede naler Jergen Rasmussen, Aast:rup erklt.:.:rer sig villig til,
som ejer a:f matr.nr. 5 i af Aast:rup by og 8ocsn, at J'ade et areal af
dette natronro :frede,far at sikre den f'ri æliggenhed af Aastrup kir-
ke.

Arealet re skrives således: hele matl'.nl'" 5 i.

Fredningen ml' :€llgen:1e omfang:
Arealerne mil ikke bebyg[? s eller beplantes l1Il d ui si. gtsødelæggend o

beplantning, ligesom der heIler ikke P~l arealerne mL;' anbringes trans-
b rmatorstati aner, telefon- og telægrafmo.ster og lignende eller oJpsæt-
tes skur e, td sales at edel', j.sb oder, vo gne til re 1J oel::,e elk opbevaring
af JI"edsl<aber eller lignende skønhedsforstyrreade gons tande. Der må i.
det hele ikke l'oretages amdringer i dell nu beståem e tilstand, der
kan vll'ke skæmmendc eller hind:r'el1de for w sigten til eller fra kir-

ken.
J1Dlll' frem ineen k aJves ingen orstain inco
cJeg er enig i, at ovens~ ende fl'odnin:ctiJb ud tinglJG es på min

:Ib rnwvnte ejendom, dog ui en u1 gift for mig.
Pflta:n.eberettig et er fredningsn"Nnet :/O r Svem borg ant srål sla.'eda.

og meniglædsråd~t for Aasir up.
AastruPJ den 1/11 1950 •

.r0r~ n Hasmucsen.
Idet fredningsn vnet modt9.2;or og godlcen:1er fornnstaående

:frednine;s tilbud, be stemmes det, at frednir:lt:~en vi l være at lyse på
matr.nr. 5 i af Aast:ru p by og sogn.

FredningJ navnet :JO r Sverd borg :Jmtsrådskreds~den 2f'11 1950.
Keiser-Nielsen ..

Genpartens rigtighed belææf-æ s. 28FEB.1953
Fredninpsnævnef
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Terræn af Aastrup By,
Aastl'up Sogn, Sal Zlnge Herred,
Jven«borg Amt.

.!Jet med Skrallertng fremhævede Area.l al Matr. Nr. 5~ 5J-
og 6q. samt ({adejorden (redes for at sikre den fri
Bellggenhed af Aastrup KLrke.

!Jer henvises io'Vrl9t til selve Fredningsdokumenterne

Udfærdiget Aar 1953 paa qrundlag af MatriJculscortet.

f?~~~
.LandI.nspekto'r.

Maal(orhold I: 4000.
'l '.

NEwll' •
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DISPENSATIONER>

Afgør~lser - Reg. nr.: 01417.00

Dispensationer i perioden: 10-04-1989



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej 15 . Telefon (09) 21 1693

SkDV-:~:~~relsen REG. HR. O I Y /7.000
1 1 Ar'R.'939

5700 SVENDBORG. den 10.4. 1989
Journal nr.: F r s. 86/1989

Nævn~t har d.d. tilskr~vet:

Fåborg kommune,
T~knisk forvaltning,
S600 Fåborg

I

Ved skrivelse af 10. marts 1989 har kommun~n forelagt et projekt til
opførelse af graver- og redskabsbygning ved Aastrup kir~e,til erstat-
ning for eksisterende toiletbygning, for fredningsnævnet til godk~n-
delse, idet det ansøgte er omfattet af den såkaldte provst Exner
fredning fra 19S0.

Fredningsnævnets tilladelse er herefter nødvendig i henhold til na-
turfredningslovens § 34.

Ansøgningen er begrundet i de arbejdsmiljømæssige forhold på kirke-
gården.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns amts landskabs-
afdeling, d~r i skrivelse af 20. marts 1989 blandt andet udtaler:

• "Landskabsafd~lingen vurderer, at den projekt~red~ bygning med d~n
valgt~ udformning og placering ikke vil få nogen væsentlig uheldig
eller skønhedsforstyrrende effekt m.h.t. opl~velsen af kirken og
dens samspil med omgivelserne.

Vi har derfor ing~n indvendinger mod en dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne til opførelse af bygningen, jf. naturfredningslovens
§ 34. II

rredningsnævn~t meddeler herv~d, at nævnet ~nstemmigt har b~sluttet
at meddele tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med de frem-
sendte tegning~r.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN jti/Ir -Pvo/-
Akt. nr. 1 JSH.
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