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Sogn: Vejstrup

Matr. nr. Dek 1./ Kendelse Tinglyst dato I
dato

I
•4-2~ 25/4--1951 27/4-1951

4~ 25/4-1951 27/4-1951
4~ 25/4-1951 27/4-1951
5~ 4/9-1951 21/9-1951
7012 4/9-1951 21/9-1951
umatr.
areal 28/3-1951
l,§; 28/3-1951~e

Reg.nr.: 435-06a
15ll.o0

o
!

100
!

1:4000

Bemærkninger

For matr. nr. 42~, 4~ og 42f gælder
følgende bestemmelse.
Forbehold ang. opførelse af en bebo-
elsesbygning i een etage samt almin-
delige drivhuse .
Del af 4~. Tidl. 4~.
Hele 4~.
Hele 4~.
Del af 5~.
Del af 7o.h.

Del af umatr. gadeareal.
Del af la. Tidl. umatr. gadeareal.
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21. sep. 1951
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Matr. nr. 54~ og 70~
Vejstrup by og sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg.

FREDNINGSOVERENSKOMST

Stempel og gebyrfri,
lov nr. 140-1937

Undertegnede fhv. lærerinde frøken Anna Sørensen, Vejstrup erklæ-
rer sig villig til, som ejer af matr.nr. 54~ og 70~ af Vejstrup
by og sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre
den frie beliggenhed af Vejstrup kirke.

Arealet beskrives således: En bræmme på 50 m af 54b og 70b regnet
fra kirkegårdsdiget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min
fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds
og menighedsrådet fpr Vejstrup sogn.

Vejstrup, den 28/3 1951
Anna Sørensen.
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Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
matr.nr. 54b og 70~ af Vejstrup by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds , den 4/9 1951.
Keiser-Nielsen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 33
Sunds-Gudme herreder, den 21. sep. 1951.

Lyst. Tingbog Vejstrup blad 102

Harries
Cst.
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Matr. nr. 42~ og 42i

Vejstrup by og sogn.

FREDNINGSOVERENSKOMST

Undertegnede handelsgartner Knud Hansen, Vejstrup, erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. 42~ og 42f af Vejstrup by og
sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den
frie beliggenhed af Vejstrup Kirke.

Arealet beskrives således: Hele matr. nr. 42e og 42f.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende el-
ler opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbe-
varing af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

e
•e

Jeg forbeholder mig adgang til at bygge en een etages beboelsesbyg-
ning i ejendommens nordvestre hjørne overfor alderdomshjemmet og
at bygge almindelige drivhuse på ejendommen.

For fredningen kræves ingen erstatning .

Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min for-
nævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Vejstrup sogn.

Vejstrup, den 28/3 1951.
Knud Hansen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr.
42~ og 42i af Vejstrup by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 25/4 1951.
Keiser-Nielsen.
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Matr. nr.
Vejstrup by og sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet for

Svendborg amtsrådskreds, Nyborg.

FREDNINGSOVERENSKOMST

Undertegnede sognerådsformand, gårdejer Alfred Helleskov, Oure
erklærer at sognerådet er villigt til, som ejer af et umatrikuleret
gadeareal af Vejstrup by og sogn, at lade dette frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Vejstrup Kirke.

For fredningen kræves ingen erstatning.
e
e
e

Arealet beskrives således: Gadearealet udenom kirkegården, mod øst
hen til den på kortet som "a" betegnede
landevej.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
bepalntning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende
eller opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af erdskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til el-
ler fra kirken.

Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets
fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommunen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og
menighedsrådet for Vejstrup sogn.

Vejstrup, den 28/3 1951
Alfred Helleskov.

Fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud.

Keiser-Nielsen
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REG. NR. O/SII. 00 o

l·P.I? D~JNGSNÆVNET
FOR

FY1"S AMTS SYDLIGE FRJ.:DNINGSKREDS

F.g~nsc.ej l' .Telefon (09) 211693

5700 SVt.:"DRORG. deo '?:/12 2 S3;
Journal nl.: 305/1978

l~anhar d.d. tilskrevet Gunnar og ~ndi nansen, Egemosevej 2,
5882 Ve2strup, således:

II Ved skrivelse af 4. maj 1977 medcielte kOm.nI'J.Denden tidligere
ejer ar ejendo~~en matr. nr •• 42-! Vejst~up by, Vejstrup, ~Jxerme-
star Jørgen Poulsen, at en ansøgning om tilla~else til pA p~rcellen
at opføre et e.nt~ drivhuse, ikke kunne imødekonm.es.

Ved lejlighedsvis besigtigelse bar fredninga~~et imidlertid
konstateret, at der på parcellen, der nu er udstykket som matr. nr.
42-0, men som st~dig er b~tet med servitut til aDrring af den
frie udsigt til og .fra Vejstrup kirke. ikke desto1\'liDdre er opfllrt
et mindre drivhus i skellet mod øst og et reisr4bs3b~ eller lignen-
de.

Fradnin:;Sr.E?v"net har om dette 5P~l"bSmk~ bl"ev''Y(;l:~lGt iJfed VejstI·'J.P
sogns menighedsråd og med amtskomTJnens r~e~uinssefdelin5.I forbin?
delse med m0de i &en umiddelbare r~~h~d i 2~Qen F-nl&dning har det
6&lll1ed,E;D.æ\o"'Il besiE;tiget forholdene pi 5t.e~et" D3t er ved det\!le fe::-
nyede besigtigelse konstateret, at der nu oGSå.henstår en caz..pir.s-
vogn på areelet.

Efter o!!JSt-:;.:3:ldighederoe,herunder særlig henset til, at d.rivhu.~Et
og skuret er opf~rt ~x~ op mod skellet til n&bo~~den, således et
den frie udsigt til og fra kirk~n lkke hindres , godkender fredningt-
~~et herved i medf~r ar Da~~rr5dnin5Slovens § }4, at drivhuset
og s},:u..reter opfGrt, selvom det till::endegives DE'.!!l.t et det må bete€;-

ftfv60te freå.ningsDe:-vnets tillædielse. r::....n h(;111E':i~r1 cf.-:':.ne fo:z:'b:"r.-

delse opmærksomhedenpå, at dek1ar&tionen om sit!:ing af udsigtEn
til og fra kirken, er tinglyst på ejeuiornmen, og ~t det ved tic-
lise:re brsvvey'",sling med D(;:'L!l.og 0..(;,:1 \:5.0..:iS':.;':;:~jE.I· r:: G:,,'.::;de::l ~

va:re gjort helt k~E.rt, at f'reci.':ling:;~\U~/\i il~:s:e t;ole~'~,::el'bJ'SSG:'i
på grunden uden forelæggelse for DSynet.

Derimod fino.er fr~onj.n5:m.c:ynet, et cp..li.l.pioByogilMl i hrtj BT~,d
er til ule;:·.pe fer \.).68i8;'~an til og .r.~"aJ.J':.i...:t'ken,s::',;,.''('lig .f)."c. SVf' \dtcJ:I."'S-
f.ybOl"g le.Jld,\!vcj.· Da. g:J.~LJ.nden ifelg~ fOl'.J?;'t'·oteciaklE'.I~C':\;ioujJ;j·...:elI.å
b~nyttes til opbevaring 8~ redsE9~er eller ligneude sk0Dbed9for-

-
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f~":Ø'i.,J.Jo.l:th.Hie t;c..JS'''l J.J~';8t"iil (;L~<,.j?.ik:.G·t·f,;L:')C:C).l <lU',i'Cll" ...........::"i! at !j\:I'oe,

idot d~r dog ma~deles trist for De~ dlrwed til den l. feb~~ar 1934.
Nævnets atg~relse kan inden 4 uger indbringes for Over!rednings-

ItæYI:ll?t t .A.o.!"l.liegade ?, 1256 kbenhe.vn K.-~vnet hE.r underrettet Gud.me kr" J•.I\W:1e, Fyns 8J!1tskommunes !red-
ninss~1deling m.!l., der liselaåes inden 4 uger kan indbringe næv-
nets e.fg~re1se tor Over!I.'edningsnæ-roett om !ore.:ostående. II :1vilket

; ~........ ~herved neddefes til orientering
-?" . ~- -'_ -r-~.-- --'~_.~~-:.~-.- - -r- - '- ~-..;..."r-_:';::;--;::;:::.-

C-Jiil. Pæi:ulsen tØ

fomw.nd

') 2 DFr' "";:'3.... - ~."",-~.... "'.)
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REG. NR. O/SII. o a o
r: ~ :. a.\' J ~ G S ""J. !~ v, f.: T

fOR
F't.\.S AI.ns SYDLJGE H.ED!" 1:-,,( ~!~f...EDS

[b.r. ,,,ej n . T,,:cfon (o,) 211(,9;

5700 SVE:-';DBORG. a~n 20/12 1933
Journal nr. :rrs. 282/1983

Man har d.d. tilskrevet Gulli~ekow~une, teknisk forvaltning,
5884 Gudme, således:

II I skrivelse af 25. oktober 1983 har Gudme kommune rejst
sp~rbSmå1et OM. hvorvidt der til sin tid vil kunne meddeles dis-
pensation fra rra~ingsde~~aration lyst 21. september 1951 til
sil::r:i.ng af den frie udsigt mod og fra Vejstrup ki.rke til opførelse
at be9k:yttede boligsr på p&...rcellerne~tr. nr. 79-b og 51~-b Vejstrup
by. Vejstrup.

If~lge deklsrationen, der omfatter en b~~~e e~ prxcellerne
på 50 m regnet fra klrkegåroEdiget, må der ikke ske bebyggelse eller
beplt:.!Jtning med u.dsigts~d6læggende bepl&.Dtning m.v. Dette vil Jted-
r~re.at alene en ~in~redel at p~el16rne ~gst mod vest vil
ku.n.::::ebeb7gges. l:'Jed mindre fredni!2es~,æ·v"D.et !lt~:i;te meddele dispensa-
tion i med1'r,pr P.! ne.t;urfredDingslovEna § }I+.

I sin roresp~rgael har komw~en som begrundelse for at anvende
ne'~op disse l.rSp.J.er til sådF..nt bygseri anfø:'t, at beliggenheden tæt
op til det be~tå~udet sD:R1dte lette plejehjem vil cedf~re særlige
le'i;t~ltH;r med hG-r::..syo til forsyning It.ed It.aå.varer,tilsyn og plejeror-
E.Dstcl tuinser.

I udtf.lelser p.fgi\"et over sagen hU' m.enighedsrådet udtalt,
at l:'.J.i..ll 1"";=.11 E.nb6.r~~lec..et &nSegte t d.og v..ndtSr forudsætning at, at byg-
gsriet trækkes så l~gt bort fra vejen Egenosevej vest tor kirken
gom muligt, og emtskommunens fredningsafdeling har tilsluttet sig
dEtte standp~~Lt, idet den skitssrede bebyggelse iyxe sk~nnes at

il~~æ indsar i lEn.ds~bsoplevelseD af ~irk6n set frL ås i o~ådet
\tr.7"G:Jce offel.:!tlige veje. Arep.le~e ha:r d.eri.mod betydning for kirkens
)~::.,::.,:j.Ija:, r18U ,,"iI r:~?;.e virke fcrringellde på c.i ette. blot 6xealerne
;"...U.('.: tt;J'" G..:J.el og }-.i.;:L~S·:Ll..·~d6nf&:r en. !':...}\~slig v0.fci7.·,.'::·:::.i.r1S.

I·J:,eå.1:li~'5r::;:::3\T"n6t hF..r å en 13. dece.mber 1983 ~j~·".t:lold:c J".2.d.e på
5 t (;,C:E;,t i&æ d bc:siFf,i;igels,a. Om det på cødet pe-..8seredehenvises til ved.-
lc:~a ~tdEref~~~t.
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En endelig afgørelse kan ikke træffes på det foreliggende
grundlag, Vo6n da kommunen er interesseret i en tilkendegivelse fra
~~et om D~~ets syn på dispensationsmulighederne har nævnet tor
så vidt ensstemmigt besluttet at udtale:

Vejstrup kirke er mod nord og øst omgivet af ret tæt bebygget
område, mod syd findes alene spredt bebyggelse, he~lnder det for-
nævnte ældre plejehjem pg et nYGre parcelhus, der kun er tilladt
opført som følge at et forbehold i udsigtsfredningsdeklarationen.
Mod vest er der helt trit, men det må be~kes, at der ikke er udsigt
r10d kirken fra offentlig vej, alene fra en privat vej. Terrænet er
let skrånende op mod kirken. På grund ~ det skrånende terræn vil
la.v bebygge).se med lav tagrejsning uden tor det område, der er be-
hæftet med :~r&dninssdeklarationen kun i mindre omfang virke akæ::rl-
mande for uåsigten mod og fra kirken. Derimod vil bebyggelsen inden
for dek".lE.l"'!:?:i;io!lsområdet efter n~-vnets mening ue.Dset udformningen
virke ø~el~bgende for kirkens rniljø~~sige virkning, og nævnet finder
det i~~e afg~rende,at den alle, som fra nord ferer til Vejstrupgård,
ikke for tiå&n er offentlig vej, idet nævnet ogs! mA tage hensyn til
en ev~ntu~l fre~tidig byudvikling Mod v~st. Kæ\~et mener derfor ik~e,
at der er ti18t~:keligt grundlag for at tilkendegive, at ms~ vil
være sindet at dispensere fra fredningsdeklarationen, i hvert fald
11"'..1:e, så læ::1ge det ikke er nærmere undersøgt, om bebyggelse kF..n ske
på det bestå~nde plejehjems grund syd for de beEtlen~e bygnin5~r,
eller på tilkwbte arealer vest for dette •

Uenset den foreløbige karah-ter af nævnets tilkendegivelse
vil tilkend~givelgen entagelig kunne påklages til OverfredningsD~-
~6t iedsn 4 uger.

Ns~~ethar unierrettet Fyns amtskommunes fredningsafdeling
m.fl., der ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets afg~relge
for OverfrGo.I.Linssuæ'"/uet, om foranstående. II !"v:,~:"u:t Lr;2'vecl ··.?j(~~les

. :-.--......-: ~~--:: .:;j!
,,~. ~-~ 4_?,C C--- (,....--c-_~ ..• -c -:::"-;;;:7

Jul. Fe.ulaen
for'l:\J..r:.Dd
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG NR O/5-/t.OO()
., AmalIegade 7 bl-j/vf

1256 København K

Telefon ••••
01-133636

Dato: 10. april 1984
Gudme kommune
Udvalget for faste ejendomme
Kirkegade 14
5484 Gudme

J. nr.: 2598 K/84

Fredningsnævnet for Fyns amts sydlige fredningskreds har i skrivelse af
20. december 1983 tilkendegivet, at det ikke vil være sindet at dispensere fra
en kirkeomgivelsesfredning til opførelse af beskyttede boliger på parcellerne
matr.nr. 79 ~ og 54 ~ Vejstrup By, Vejstrup, som er beliggende umiddelbart vest
for Vejstrup kirke og kirkegård. Fredningsnævnet mener ikke, at der er tilstrækkelig
grundlag .for en principiel tilladelse så længe det ikke er nærmere undersøgt, om
bebyggelse kan ske på det bestående plejehjems grund syd for de bestående byg-
ninger eller på tilkøbte arealer vest for dette.

Denne afgørelse er af Gudme kommune indbragt for overfredningsnævnet
med påstand om, at der medde}es principiel tilladelse til opførelse af lave
ældreboliger på arealet.

Vejstrup kirkes omgivelser er ved deklarationer af bl.a. 21. september
1951 undergivet fredning for at sikre kirkens frie beliggenhed. Fredningen om-
fatter mod vest en bræmme på 50 m regnet fra kirkegårdsdiget. Arealet må ikke
bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning m.m. og der må i det

.hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Der foreligger ikke et konkret projekt, men kun en foreløbig skitse.
Kommunen ønsker en principiel tilladelse for at kunne udlægge arealer til ældre-
boliger i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Det er væsentligt, at
boligerne kan placeres tæt ved det lette plejehjem, som er beliggende syd for
det her omhandlede areal, af hensyn til madservice, pasnings- eller tilkalde-
ordning m.v.

Arealet, som ønskes bebygget er privatejet, men kommunen har tilsagn
om at kunne erhverve det til formålet.

Det skitserede byggeri og beplantning vil udfylde det meste af det
fredede areal vest for kirken og byggeriet vil ikke kunne gennemføres på par-
cellerne uden for fredningsområdet.

Miljøministeriet J. nr. F. \\\')... -o..S

\\ r.,,: APL 198~
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Vejstrup menighedsråd har anbefalet det ansøgte under forudsætning
af, at byggeriet placeres sA lallgt mod vest som muligt og Fyns amts frednings-
afdeling har tilsluttet sig dette standpunkt.

Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, har over for over fredningsnævnet
bl.a. anført, at arealet vest for Vejstrup kirke i dag udgør den eneste grønne
kile ved kirken. Hvis arealet bebygges vil kirken være omsluttet af byggeri til
alle sider, hvilket i realiteten vil være ensbetydende med fredningens ophævelse.
Fredningsstyrelsen finder ikke, at der kan meddeles dispensation efter natur-
fredningsloven § 34, idet det ansøgte byggeri vil være uforeneligt med fredningens
formål. Fredningsstyrelsen tilføjer, at man ikke kan anbefale, at der ved en
ophævelse af fredningen efter proceduren, som er foreskrevet i naturfrednings-
loven § 34 a åbnes mulighed for at opføre det skitserede byggeri.

Over fredningsnævnet skal udtale:
Opførelse af det skitserede byggeri m.m. på matr.nr. 79 Q og 54 Q

Vejstrup By, Vejstrup, findes uforeneligt med formålet med fredningen, der blev
gennemført i 1951. Opførelsen kan derfor ikke tillades ved en afgørelse i medfør
af naturfredningsloven § 34, men må forudsætte, at fredningsbestemmelserne ændres
efter reglerne i lovens § 34 8.

Det bestemmes derfor, at fredningsnævnet s afgørelse af 20.12.1983

•e-
P. o. v.

L~-~Yft::J - ~~
~~dil Lund-Jac~en

fm.

ophæves.
I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.
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SYDUG€ ::r,E:(,; 1:,\l;SKRED~
EGEi\J3E:VEJ 1:':i, ~-~V;::~JC'BOR(·

,<J Svendborg, den 20/12 1983
J. nr. Brs. 305/1978

Han har d.d. tilskrevet VtJjstrup menighedsråd, vI Tove Hansen,
Brudagervej 9, 5882 Vejstrup, således:

II I skrivelse ~ 29. marts 1982 har menighedsrAdet ansøgt om
tilladelse til på matr. nr. 42-.tt der er en udsnlt parcel at det
tidligere matr.' nr. 42-t, at indrette parkeringsplads på en del
at arealet, der er anlagt således t at der er plantet lave buske
og gnesplæner. Nævnet bar om sagen brevvekslet med :Fyns amtskom-
munes fredningsatdeling, der blandt andet har udtalt følgende:

"•••••• fredningsnævnet burde have haft indretningen til
parkeringsanlægget forelagt til godkendelse før anLæggets udfø-
relse. Set ud fra tredningsdeklarationens baggrund tinder !red-
iingsafdelingen den stedfundne indretning acceptabel, men ikke
ideel, idet anlægget karaktermæssigt ikke kan siges at stå udpræ-
get godt til kirkegården.

Bor så vidt angår den bebyggede ejendom skal fredningsatde-
lingen bemærke, at de aktiviteter og indretninger som på beaigti-
gelsestidspunktet kunne konstateres, må anses for almindeligt fore-
kommende i forbindelse med boliger, men set ud fra et ltirkeomgivel-
sestrednings tormål ville det etter fredningsafdelingens opfattelse
være ønskeligt at bryde den delvise synsmæssige sammenhæng, der er
mellem den bebyggede ejendom og arealet nord herfor. Dette kunne
gøres ved at etablere en beplantning på den sydlige del at det areal
menighedsrådet har købt til forstærkning af den ligusterhæk, der
allerede findes.

Endvidere skønner fradningaaf'delingen, at man på længere sigt
ville kunne tilføre arealet en kvalitet ved i forbindelse med par-
keringspladsen at plante nogle træer, der udvikler sig med en rime-
lig tyngde !. eks. hestekastanie."

IDdledningsvis skal fredningsnævnet beklage sagens sene ekspe-
dition, hvilket s~ldest at den blev kædet sammen med spørgsmålet
om ulovlig bebyggelse på den fraskilte parcel matr. nr. 42-n Vejstrup
by, Vejstrup. Om denne sags afgørelse henvises til særskilt skrivelse
af d.d. I forbindelse med besigtigelse i anden anl,dning den 13.
december 1983 har nævnet besigtiget forholdene på stedet. Foranle-
diget herat skal man meddele, at fredningsnævnet herved godkender
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~~~Jul. Paulsen
formand

de trufne foranstaltninger. Bredningsnævnet mener ikke, at der
bør plantes høje træer pl og omkring parkeringspladsen, men alene,sd-o/
det er sket - ske. beplantning med lave buske.

Fredningsnævnet har underrettet Gudmekommune,Fyns amtskommunes
fredningsatdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgø-
relse for Overfredningsnævnet, om foranstående. II hvi lket h-::rvecl med- ~--
deles

Miljøministeriat
J. nr, Fn \~'}. s.~ 8it..
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
Egensevej 1~ • Telefon (09) 211693

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

- 8 JUNI 1988
Ir/I.REG. NR.

:5700 SVENDBORG, den 7/6 1988
Journal nr.: r r s. 5/1988

Man har d.d. tilskrevet Gunnar Hansen, Egemosevej 2,
5882 Vejstrup, således:

l'

Fredningsnævnet har bemærket, at der på ejendommen matr. nr.
42-f Vejstrup by, Vejstrup, der ejes af Dem, og som er behæftet med
deklaration til sikring af den frie udsigt til Vejstrup sognekirke,
hvorefter det ikke er tilladt at opføre blandt andet bygninger og
at opstille skønheds forstyrrende genstande, er opstillet et skur
bestående af gult sejldug eller plastic på et træskelet. Efter at
fredningsnævnet havde tilskrevet Gudme kommunes tekniske forvalt-
ning herom, har kommunen ved skrivelse af 30. oktober 1987 påbudt
Dem at fjerne skuret inden den l. maj 1988.

Omend kommunen ikke er beføjet til at meddele Dem frist til

at fjerne skuret, som fredningsnævnet vurderer som endog usædvanlig
skæmmende for udsigten mod kirken, idet dispensation fra udsigtsfred-
ningsdeklarationen i henhold til naturfredningslovens § 34 alene kan
meddeles af fredningsnævnet, har nævnet affundet sig med det skete,
således at man ikke herfra har fundet anledning til at kræve øjeblik-
kelig fjernelse.

r en til kommunen indsendt skrivelse, dateret den 30. april
1987 har De ansøgt kommunen om forlængelse af tilladelsen for 3 måne-
der. Ved fremsendelsen af Deres ansøgning har kommunen, der erkender,
at man ikke har bemyndigelse til at forlænge fristen, udtalt, at man
kan anbefale forlængelsen.

Menighedsrådet har i en over sagen afgivet erklæring udtalt,
at man ligeledes kunne anbefale den ansøgte forlængelse, men forudsat,

~~t der ikke bliver tale om yderligere forlængelse.
- J?~-.~!~ Fredningsnævnet har besluttet i medfør af naturfredningslovens*~§ 34 at tillade, at skuret forbliver på stedet til udgangen af juli
:~ ~~måned 1988, men det tilkendegives Dem, at der ikke under nogen om-
.~ ~"stændjgheder kan forventes yderligere forlængelse af denne frist.:::,14-
~ ~ ~ Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Over fred-~ .

000

- ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.
Nævnet har underrettet Gudme kommune, Fyns amtskommunes land-

skabsafdeling m.fl., der ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.
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Modtaget'
SkDY- og Naturatyrelløn REG. Nl o I~//.ooo

fRBDNINGSNÆVNET
.01.

fYHS AMTS lYDLIG I 'I.IDNINGSK ... DS
"fDunl IS • TeJtCoD(09) 2llUJ

I It NOV. 1989
"00 SVENDBORG.d.--n 1 ). 11 • 1989

JouroalDr.: rrø. 1)/1989

Nævnet har d.d. tilskrevet:
Gunnar Hansen,
Egemosevej 2,
S882 Vejstrup

Ved skrivelse indgAet i fyns amtskommune 17. februar 1989 har De
anmodet om udsættelse til at flytte en bAd, som De har opstillet på
Deres ejendom matr. nr. 42-f Vejstrup by, Vejstrup.

På ejendommen er der tinglyst en fredningsdeklaration til sikring
af den fri udsigt til Vejstrup sognekirke, hvorefter det ikke er
tilladt at opføre blandt andet bygninger og at opstille skønheds-
forstyrrende genstande m.m.

fredningsnævnets tilladelse er herefter nødvendig i henhold til dekla-
rationen, jfr. naturf~edningslovens § 34.

fredningsnævnet har tidligere behandlet et spørgsmål vedrørende
samme ejendom, idet nævnet senest ved skrivelse af 7. juni 1988 med-
delte en udsættelse med hensyn til fjernelsen af et på ejendommen
værende skur. Efter at skuret blev fjernet, konstateredes det, at der
inden i skuret henstod en båd.

Ved skrivelse af 2. januar 1989 påbød landskabsafdelingen forholdene
ioviiggjort inden 15. februar 1989, således at båden skulle fjernes,
eller fredningsnævnet skulle meddele tilladelse til, at båden kunne
blive stående.

landskabsafdelingen har i skrivelse af ll. oktober 1989 udtalt sig
i~od, at båden bliver stående, idet den klart strider mod fredningens
formål og har videre oplyst, at på grund af en relativ langvarig sags-
behandling i landskabsafdelingen, er sagen først den ll. oktober 1989
blevet fremsendt til fredningsnævnet, uanset at båden blev påbudt fjer-
net ved skrivelse af 2. januar 1989. Ejeren har således efter land-e skabsafdelingens opfattelse haft en længere periode til at få fjernet
båden.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN \ '-1~11-0001;;- ~

Akt. nr. I IlA I 'U
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D~ hør aom Irøøg til D~r~s ansegning angiv~t, et De .nøk~r et ø.lge
biden, men indtil Bølget køn ske, her De ønmodet om fr~dningsn.vnet8
dispensation til, et blden bliver stiende.

FredningsnRvnet meddeler herved, et der allerede ved sagsbehandlingen
i lendskabsafdelingen er meddelt Dem en rimelig lsng periode til at
forsøge at få båden solgt. Herefter og idet henstilling af blden på
ejendommen findes at stride mod fredningens formål, påbydes det Dem
herved at fjerne båden senest den l. januar 1990.

NRvnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for OverfredningsnRvnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

NRvnet har underrettet Gudme kommune, Fyns amtskommunes landskabsafde-
ling m.fl., der ligeledes inden 4 uger kan indbringe nRvnets afgørelse
for OverfredningsnRvnet, om foranstående.

kuar~
Hans Chr. Poulsen

formand

I
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Slotsmarken15 BD/ ic
2970 Hørsholm
Telefon45765718

Gunnar Hansen Den 02.04.90
J .nr. 2778 K/89Egemosevej 2

5882 Vejstrup

Fredningsnævnet for Fyns Amts Sydlige Fredningskreds har den 13. november 1989
i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag på dispensation til bibe-
holdelse af en båd liggende på Deres ejendom matr.nr. 42 ! Vejstrup By, Vej-
strup.

De har påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet med anmodning om en forlæn-
gelse af fjernelsesfristen, således at De kan have båden liggende, indtil den
bliver solgt. De anfører, at en flytning af den 15 tons tunge båd koster
8-10.000 kr.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 24. maj 1951 til sikring
af den fri udsigt til Vejstrup Kirke. Ifølge deklarationen er det bl.a. ikke
tilladt at opføre bygninger eller opstille skønhedsforstyrrende genstande m.m .

Efter et påbud fra fredningsnævnet i 1988 fjernede De et skur på ejendommen,
hvorefter den nu omhandlede båd kom til syne. Fyns Amt påbød herefter den
2. janaur 1989 båden fjernet, eller at der blev søgt dispensation.

på grund af en langvarig sagsbehandlingstid i amtet, blev sagen først frem-
sendt til nævnet i oktober 1989 med en udtalelse fra amtet om, at bibeholdelse
af båden klart strider mod fredningen, og at De allerede som følge af den lan-
ge sagsbehandlingstid er indrømmet en tilstrækkelig lang bortskaffelsesperiode.

l2.t~i7 - 0006

APR. 1990
Akt. nr~ 2..
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at den omhandlede båd er forlangt fjernet, og der ses ikke at
være grundlag for en yderligere forlængelse af fjernelsesfristen.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes således, at De straks efter modtagelsen
af denne skrivelse er forpligtet til at fjerne båden, jf. naturfredningslovens
§ 67.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

• Med venlig hilsen

c~Birgitte Damm~
fm. /!1f! / a~t~/ ,'1{/( /;eR, ft.?1
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 16. marts 1999

Journal nr.: Frs. 63/98

Provst N. C. Lilleør
Nyborg Provsti
Præstegården
5871 Frørup

•
Ved skrivelse af 19. november 1998 har De på vegne Vejstrup Menighedsråd fremsendt
en ansøgning om fredningsnævnets godkendelse af etablering af en egentlig materiale-
plads ved Vejstrup kirkegård, alt i overensstemmelse med vedlagte tegninger og rids og
beskrivelse fra landskabsarkitekt Niels Junggreen med tilføjelser fra graveren og endelig
godkendelse af Fyens Stift den 1. september 1998.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 14. decem-
ber 1998 har udtalt, at amtet ikke har indvendinger mod etablering af materialepladsen
på det angivne sted.

En repræsentant for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Det fremgår af beskrivelsen bl.a., at materialepladsen placeres ved det inderste hjørne
på parkeringspladsen, og at der omkring pladsen plantes en hæk, så materialepladsen
ikke bliver umiddelbar synlig.

Ejendommen, hvor materialepladsen placeres på, er omfattet af en fredningsdeklaration
af 25. april 1991. Formålet med fredningsdeklarationen er at sikre, at der ikke foretages
noget, der kan virke skæmmende eller hindre udsigten til og fra kirken.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med den
fremsendte beskrivelse og de vedlagte tegninger. Det ansøgte ses ikke at stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

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.

i $N \\9b-I1-'/h- G001.
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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.

•


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



