
01851.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00

Fredningen vedrører: Arslev Kirke

Domme

Taksatio nskomm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 12-02-1953

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

e,



Navn: Årslev kirke Røg.nr.: 497-05
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Kommune: Arslev
o- by O sp 100Ejerlav: Arslev 200 m
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Sogn: Arslev 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse
I Tinglyst dato Bemærkningerdato
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I J9. 27/3-1952 14/2-1953 Hele J9..
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3.8. 27/3-1952 14/2-1953 Hele 3.8..

e 3~ 27/3-1952 14/2-1953 Hele 3~. Tidl. 3.9..



Matr. nr. 3 g Aars1ev
by og sogn.

REG.NR. O \8b l. oc>o

I

FREDNINGSOVE~NSKOMST.
stempel- og gebyrfri.
lov nr. 140 1937.

II

t
Undertegnede\~me~emester ~smus Kristensen, Aarslev, erklærer

,sig villig til, s~m-ejer af matr. nr. 3 d af Aarslev by og sogn, at
lade et areal af'det~~ matr. nr. frede for at sikre den fri beliggen-
hed af Aarslev ~irke.

Arealet beskrives sAledes:
hele matr. nr. 3d.
Fredningen har følgende omfang: ,~
Arealerne må ikke bebygges eller'ombygges"eller beplantes med

udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne
må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, vog~e til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønbedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke skæmmende e11e~ hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

For fredningen kr.ævesingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
P~taleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Aarslev.
Aarslev, den 27/3 1952.

Rasmus Kristensen, Smed
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud bestemmes det, at fredning0n vil være at lyse på matr.
nr. 3 d af Aarslev by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, dan 27/3 1952.
Keiser-Nielsen

Genpart~ns rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsråds kreds, den 1 2 FEB.1953

l formnndo1ll.! ltovøeJ.se.
lom lIUPpleant tot ~

~
J. Hvasa
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by~sogn REG. NR. d \€J s \~Od d

FREDNINGSOVERENSKOMST
stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede ostehandler Hans Nielsen, Aarslev, erklærer sig
villig til, som ejer af matr. nr. 3 E af Aarslev by og sogn, at lade
et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Aarslev kirke.

Arealet beskrives således:
hele matr. nr. 3 g
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 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.

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 for Aarslev sogn.
Aarslev, den 27/3 1952.

Hans Nielsen
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 3 g af Aarslev by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg AmtsrWiskrods, den 27/3 1952.
Keiser-Nielsen

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet fo~ Svendborg Amtsrådskreds, den 1 2 FEB. 1953
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 21. 09 .94 ,
Journal nr.: frs. 23/ 94 .

Arslev Kommune
Teknisk afdeling
Bystævnet 21
5792 Arslev

Ved skrivelse af 24. marts 1994 har De på vegne Benedikte Navn- ,toft og Carsten Henningsen ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til opførelse af en carport, alt i overensstemmelse med fremsend-
te tegninger og rids på ejendommen matr. nr. 3-d, Arslev by, Ar-
slev, beliggende Gl. Byvej 22, 5792 Arslev.

Ejendommen er omfattet af en fredningsoverenskomst, dateret 27.
marts 19~. Fredningsoverenskomsten nævner bl.a., at arealerne
ikke må bebygges eller ombygges eller beplantes med udsigtsøde-
læggende beplantning, og at der i det hele ikke må foretages æn-
dringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende el-
ler hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen, og un-
der mødet blev der forhandlet en anden placering af carport og
redskabsrum, og dette forhandlingsresultat blev meddelt Dem, og
endvidere meddeltes det, hvilke vilkår fredningsnævnet var sindet
at stille for at meddele tilladelse på de ændrede vilkår.

De har herefter i skrivelse af 31. juli 1994 fremsendt fornyet
ansøgning med tegninger over carport og redskabsrum, der er i o-
verensstemmelse med fredningsnævnets forslag.



ti,

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt de~ ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

næstformand

lit



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: 06.12.96 .
Journal nr.: F r s. 47/ 1996 .

Arslev Kommune
Bystævnet 21
5792 Arslev

•
Ved skrivelse af 3. september 1996 har kommunen på vegne ejeren
af matr. nr. 3-g, Arslev by, Arslev, beliggende Gl. Byvej 24,
5792 Arslev, Any Holst Eriksen, anmodet fredningsnævnet om tilla-
delse til at opføre en garage på ovennævnte ejendom i overens-
stemmelse med fremsendte tegninger og rids.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Ejendommen er omfattet
1952, hvorefter der ikke
skæmmende eller hindrende

af fredningsoverenskomst af 27. marts
må foretages bebyggelse, der kan virke
for udsigten til eller fra kirken.

Under mødet foreslog ejeren efter forhandling, at garagen trækkes
2 1/2 meter tilbage i forhold til de stokke, der var sat op, og
fortsat graves ned, så den kommer i niveau med vejen.

Herefter havde ingen af de mødte repræsentanter for kommunen, am-
tet, Danmarks Naturfredningsforening og Menighedsrådet indvendin-
ger imod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Under forudsætning af at garagen trækkes 2 1/2 meter tilbage i
forhold til det oprindelige forslag og endvidere graves ned, så



tt den kommer i niveau med vejen, og at der anvendes røde mursten og
sorte cementteglsten, har fredningenævnet ingen indvendinger imod
det ansøgte, idet den fri udsigt til og fra kirken herefter ikke
bliver hindret. Fredningsnævnet meddeler under disse betingelser
tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen er enstemmig og truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lavens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet .• Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

lit
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT Dato: 14.02.97.
Toflevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 6471 55 20 Journal nr.: Frs. 47/ 1996

Arslev Kommune
Bystævnet 21
5792 Arslev

REu.NR 1<65\.00.

Ved skrivelse af 3. september 1996 har kommunen på vegne ejeren
af matr. nr. 3-g, Arslev by, Arslev, beliggende Gl. Byvej 24,
5792 Arslev, Any Holst Eriksen, anmodet fredningsnævnet om tilla-
delse til at opføre en garage.

Ejendommen er omfattet ef fredningsoverenskomst for Arslev Kirke
af 27. marts 1952, hvorefter der ikke må foretages bebyggelse,
der kan virke udsigtsødelæggende i forhold til kirken, og der må
i det hele ikke foretages ændringer i den bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen, og eje-
ren redegjorde herunder for byggeriet og oplyste, at der er tale
om en garage på ca. 35 m2 - 15 m bred og 7 m lang - med tagrejs-
ning.

Efter forhandling under mødet fremkom ejeren med et nyt forslag
gående ud på, at garagen kunne graves ned, så den kom i plan med
vejen og endvidere kunne trækkes længere tilbage på grunden.

Såfremt disse forudsætninger blev opfyldt, var såvel Fyns Amt som
Arslev kommune og Danmarks Naturfredningsforening og Arslev Me-



nighedsråd enige om, at der kunne meddeles tilladelse til det an-
søgte.

Ejeren har nu fremsendt en ny tegning, hvorefter garagen er truk-
ket 2 meter tilbage fra vejen og bygget sammen med huset og i øv-
rigt i overensstemmelse med tidligere fremsendte tegninger.

Fredningsnævnet"skai-udtale:
Under forudsætning af at garagen opføres i overensstemmelse med
fremsendte tegninger, at den trækkes mindst 2 meter tilbage fra
vejen, at den graves ned, så den kommer i niveau med vejen, at

.. den, som foreslået af ejeren, bygges sammen med huset, og at der
anvendes røde mursten og sorte cementteglsten, finder frednings-
nævnet ikke, at garagen vil hindre udsigten til og fra kirken el-
ler i øvrigt virke skæmmende for udsigten til og fra kirken,
hvorfor fredningsnævnet under disse betingelser meddeler tilla-
delse tildet ansøgte.

Afgørelsen er enstemmig og truffet i ~edfør 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 skriftligt til frednings-tI nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

s. RaunhO~
næstformand lit
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