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Navn: Horne kirke Reg.nr.: ir31-06

\075.00

•
•

Kommune: Fåborg
Ejerlav: Horne by o sp 100 200m

! I !

Sogn: Horne 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

In 2~, ,
~,2~,

og 83.§: 1/11-1950 22/5-1953 Del af 3n, 2~, 2~, 2~ og 83.§:.
Tid1.221f.

-31.9- 1/11-1950 22/5-1953 Del af 31.9..

86.§: 2/11-1950 22/5-1953 Del af 86a.



I
REG. NR. /V~I' / /

Anmelder: III ..,S'
Fr c; dnings nf3Vmt -"()

for
S~endbore amt srådskr eds

Nyborg

Genearto
i{atronr .. 31 c Horne by og oo[';n,.

:B'rodnii Ju' :..,overenskomst o

Stempel- og gebyrfri
lov uro 14e-1931.

UrilGrte~nede kOiltralclosistent Jens Jonsen. l'forne erlcla:rer s:ig vi llie
til, 00111 ejor o..:f lin tr.m"o :n .2. af Horne by qg sogn, at lade et, areal af
dette matronro frede, ror c:.t c;il~re den fri beliggenhed af Horne kirke".

Arealet b83J~rj wes o2..ledes: en Ur ffirnrne})8. 10 meter regre t fra kirkc-
gUrdsdigeto

Fredlri lTIcn lur iJ ]g ende ornfane:

Arealerne må ikl<e bebygr~ s eller b oplantes Ile d UdGigtsødelægb~~nde
beplantning~ lig esorn dor ~:1eller :ildæ P~l arealerne m~lanbringes t:rwnsforma-
torstationer, tolefon- oG tcleg." afma::liI31"glO o{j lignende eller flpsettes.
skure, udsalgs.3t edel", iDuod-:;r, V03lH: [j. J h8 lJ oelse el18 r opbevaring af
redskaber el] er li~nende uk.,nl1edDi'or:_tYTl'81ile gers tande ....Der m~:i det
hcl e il:lIe fO.J.'6it,ges wnrlrj n~~or i den nu re stlonde tilstand, der kan virke
skærnrnende ell er hind::cuLlde for ld oieteJl til eLle r fra kirle n".

For :frC("11'Jllgæ h'wves incen erstatning.

Jeg Ol' eniC; i, at ovenEt':t ende l'l'odnillL',StiJb ud tinglys es på min far-
nwvnte ejendom, dog men ud<,~ift for m:i.go

Påtaleb er' eLtir,et er l'l'eunini;::n eJ! DB t jb r Svendborg arrt s:tådsIcr' eds
0g menigl-:edsrddeL for Horneo

Horne, den 1/11 19500
J ens Jers eno

Idet froclnin:jsnc vnet modtager og god1cerder forars tående frednings-
tilbud, le otemllles, det~ at frednin"gen vil være at lJS e pJ atronx. 31 S.
af Horne by or:; sogn.

Det frede,le areal er indtegnet pGt -..edlac.,o-tekortIt at hvilket en. ~genpart bedes herq.agt pa akteno

Fredningsnwvnet for Sverrl berg amtsrådskredc, den 1/11 1950'.
Kais er':"NieJs ea.

... - - - - -
Genpart ens riGtighed bekræfte s.

J. Hva~a



I
REG. ~~R./y-,'

I'Gef,<jart.
i\iatr.nr .. 22 .!f Horne by 0[3,' 80Gn.

Jmmel der ~
El'edn-Ln~amvnet

for
SveJicltorg amt srådskr ods

Nyb(r g.

Stompel- og gebyrfri
lov ur .. 140-1937.

Undertegnedo :'6.rdej3 r Jc,hannoG Valdemm.' Lund, Hot'ne orklwrer Dig vil-
lig til? som ej) r af matl'onr .. 22 t Q:f Hroon by oes sogn? at lade et areal af

et te J.1atr onro :frode, :for at sikre elen L'i be lige;enhed af Horne kIhrka.

Arealet boslu'ives sålGdes~ Den oydli,;G del af matt' .nr. 22 li begrtJn-
,;et mod syd og ønt a:f vej on, mod nord af karetmaGer Peteroens ejendom og
n linje øst-vest i fortsættelse af karetmager Pe1Brseno e j3 ndoms aydgræIUOEo

Fred ni11[;' en la r :følge nde om:t'ang:

Jæealerne m0.ikke beby 0'geoS d ler bOIJlant o:::;ne d udsigtsødelægg;ende
beplantning, ligesom del' heller i]r](e 1)3. arec.lerhe ill'tl anbringes "b<msforma-~
-le rotationer, tel ef 011- og tol0.}I'aflilastel' og lit~1!ende eller o psættes skure,
udsalgssteder , isboder, \O gne -li l bo uoel::;e ollel' opbevaring af redskaber
eller lignende skønhodsfo'st;\,rr(;:nde gere tande. Der må.1 det hele ikke fore
taces ændringer i elen nu boståond e ii 1st and, der kan vir ke .skwmmem:eeller
hindrende :Ib r udsiGten ti. l ell ar fra kirl,en.

For :freclni!li~Cn la'iJVGs inc;en orctatning.

Jeg Cl' eniJ' i, at ovens",2onde frodn-Ll1:p ti Lbud tinglyo es Pct min :for-
n!"~vnte ejendom, dog' l.den ui gir t lOt' migo

Påtaleber8tti:~'et er _rl'c:dnint;.snavnot for Svcrd borg amtcrådsla.' eds og
"tqenichedsr2tdet fer Horne.

]-forne, don 1/11 195 oo
V::.ldo Lund~

Idet :frodni{.,J;sf1t:Vnet rnodta(;cr 0.2 godkonder rEeranstuende frednings-
tilbud, be::-temmes det, at ll'odningen 'Ili.. lvutr'e at 1:JBe pft matr.nr

o
22 K af

Horne by o~ oo~n~

Det fredede areal er indteGnet pu vedla~te kort, af hvilket en gen-
part bedes henlagt p:::C akten ..

Fredni!1(;T.n•..vnet for SverolborG amtSl'cidGk' eds, den 1/11 1950'. """
Kei ser-Hi elsen ..

Genpartens ri[';tighed bekræftes.

Fredningsnævnet
lor

SvendbOl " 'ml l

'-"
d ' CJ3

11 MAJ 1953
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REG. ~~R. /~/J'

Gr:n,.f_~"t-_
IIatr.J1l'o 86 ,_ Horne by o~: :Jo,91o

.'mmelder:

Fl'cdninL:, GncJvnet

for

Svendb Ol'G amt SI' åd sl<r eds

N;;lborg

3tompel- og gu byrfri

lov nr. 14o-19~7.

Und3rte,:sncJe kOlrLrolf-,::"'~ii.:..,t"llL JOd'.: Jen::..._n, I10.L'l1eer];}a:1'd' sie vi11i,_

til SOIl! ejer' af rnaLronr. 86 Q. af ILll'r18 by oe 80g11 at lade et al"cal

af deLLe rrtf,t:c.nro f.L'(,de, ['0-" elt ,,:ih'u uen Jri ælie;gcnhed af Horne

kirke.

Al'ealct 1x..[,j,riv es o,nedus: hele 11laL1'.n:l>o 86 2.

Frednilluon ~>D.r:fø 16m de olilCang:

ArCJo.lerne 1;'l:, i]'Jre bt;bY,';"es :e11cr 1)el,lantes rlO d udsigtsødeliJ ~gcncJc

beplantni II:;, liucGOJll de J Ilellor ikk8 p[;i o.r(-;a10rne mD ånbringes trans-

f'ormo.toroto.Li oner, teleJoL1- oe; tc_leC1'uCmUGter og lie;nende eller op-

sættes oku:c'o, u18cl0:::;~L:::,u3r, i:;1ot[cr, vO,_:n::::-LiJ 1.Jc1Joclse eller ')opbe-

varin[; al' l'cu:JJr'llle:c 81181' li:~nondc LbnhcdLforstYl'rcnde gen.standeo Dcr

må i det IJele il~ke forotaG88 amdrin~:81' i den nu bestående til.stand,

der kau virke GIC,JmL1Cncleul1oL' l1illJr.onde [Ol' udsiGten ti l eller fra kir-

ken.

Fi?::f frGdni.n~un krt"vc:s in:<en bl'''itatningo

Jeg Cl' o,lig i., at OVC118 L'Lende fredniL1,'l, :::.tilbu tinelyses på min

±'orn~vvll-Le (: jomom, d00 uden ui i',ift for mi,3'<>

Nl.to.lebb utti[ct er fl'C,Jlli.n(~L;j1 ,vn et 1'0 r Svem b'ore amt srådskreds og
meni:.;l13 df:3.L":J,dctfor Horne.

HOl'lle, deJl 1/11 1950.
Jen8 Jern en.

IdeL fr0Jnin:~sn,_vllut lJlucHagel' et; [:;oulct~jlder foranstående frednin~s-
tilbud, bOGtelllmes dct, at L'.L't:dnJlI,;en v:i l være atL lyse på matronr""
86 .Q" af Horne by oe; [;o[;no

Fredninesnævnet for Svendborg amtsrådokreds, den 2/11 1~5~.

Keiser-Nielsen.

beh'Lcft es o

FIa~ L,!:sliwvnet
lor

SvendLo'J i mLrJc_d,kleds
Nl'uO'ti'

11 MAJ 1853
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Terræn af Horne By,
Horne Sogn, SalZz'nge Herred,
Svendborg Amt.
lJet med Skravering fremhævede Areal af Matr.Nr. 22 !.c,
31 ~ og 86fl (redes for at sikre den (ri Beliggenhed af
/forne K irlc e.
j)er hen1,)z'ses iO'vrigt til selve Fredningsdokumenterne.

liclfærdiget Aar /953 paa ({rundlag af Matrikulskortet.

/~~/~L-
Land inspektor.

Nåal(orhold 7:4000
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Dispensationer i perioden: 26-09-2002



c.:. --- • li/!·oåFREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 6471 5520 Dato: 26. september 2002
Journal nr.: Frs. 39/2002

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

•
Ved skrivelse af 1. august 2002 har Fyens Stift ansøgt om tilladelse til etablering af de-
potplads og eventuel opførelse af graverfaciliteter og andre terrænændringer på ejendom-
men matr. nr. 3l-c Horne by, Horne. Ændringerne er nærmere beskrevet i ansøgningen.

En del af ændringerne vil blive foretaget indenfor kirkefredet området, hvorfor frednings-
nævnets tilladelse er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af af 15. august
2002 bl.a. har udtalt:

"
Langt størstedelen af projektet realiseres syd for deklarationsbæltet. Inden for
bæltet er det tanken at etablere en ny adgangssti, at føre denne gennem et ek-
sisterende dige, at etablere en mindre parkeringsplads med såkaldte græsarme-
ringssten, en mindre, lav beplantning ved den kommende bygning og et af-
skærmende plantebælte mod naboejendommen.

Af disse tiltag er det tilsyneladende plantebæltet, der kommer mest i konflikt
med deklarationen.

Konsulent Erik Heeser Nielsen har telefonisk oplyst, at hegnet formentlig bli-
ver et ca. 3 m højt syrenhegn - som almindeligt forekommende i Faaborgom-
rådet - men man har dog ikke lagt sig endeligt fast på dette valg.

Af hegnets i alt ca. 75 m's længde vil de ca. 70 m kunne plantes frit, uden
dispensation. Kun de nordligste 5 m kommer til at ligge i deklarationsbæltet.

Disse 5 m af hegnet vil næppe influere særskilt på udsigten til og fra kirken.
En detaljeret fastlæggelse af type og omfang for disse 5 mIs vedkommende vil
derfor være forholdsvis betydningsløs, set i forhold til de øvrige 70 m hegn.

Det er på dette baggrund Miljø- og Arealafdelingens opfattelse, at der bør
kunne gives en generel dispensation til projektet, herunder "til etablering af et
hegn", uanset plantetype, eventuelt med en henstilling om, at hele hegnet
fremover holdes nede i en tilstrækkelig højde (2-3 m) efter formålet.

"
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Side 2/2

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet fredningsnævnet ganske
kan tiltræde amtets ovennævnte vurdering. Det henstilles, at hegnet holdes i en højde på
ikke over 3 meter.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

• Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

s RaUnhOlti
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