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• Matr. nr. : Genpart

og oOftn.

215
l}. Jan. 195}.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

•
Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 22ls, af

by, bllLu« sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

li: l l 1n g kirke.
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Arealet beskrives således:

h810 matr. nr. 2;:&t .. en toreknnt bEtl1ggende Dord...... tor klrke-

gårJen.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning,ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
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I
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transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

I
.1

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. 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 omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. og lUd r ••pekt at nu pl-

hvL~t<hllJOOi~lJ.f:!'feill&dl~!'~ævnet for Hj ørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for bl11ng k1r~o
hver for sig.

, den Ju!nuar 19 ';,}.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 22 k. af Klllns by,

ft1l1ng sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. 1~40.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den l' /l 19 ".
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Karaten.

•
IRUoJrt 1 lagøog,-,n t'or hetll_reda Hr. ·/l.

ilredø,1koho.vno K.olbatai} ll.V., døn 13. Jan. 195' •
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Tingbog: ~111ng Hr. I Akt. Skab K Hr. 251.
Karuten.

L. 140/19'7 kr. 0,00

§ 14. ~
I.li kr. 2,00
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REG. NR. /P9 #'

Matr.nr.: 04 &111nl bt Qg .080. Genpart

5"7
I"

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ning soverenskomst.

Undertegnede

Elling aogtluld pa ):;lllDB kOlUlllD •• vl8Qe

(tiølge tingbogen ~jor at niat'1Ihu8~t·)
erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 64 af

lUlins by, lilllnø sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

r. l l 1 n g kirke.

Arealet beskrives således:

arealet nord tur k1rke,Uden hllillltU V.~eD. e•• ' arealet

1St ~g StJ for klrkerården.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kiI:.ken.aKuren. nord trÆ' ktrkesllrlJen vl.l t11 IItn t id vera at 'jern ••
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
,~ og !Ded l'.. ~.ki at I1U

lil.b~l;'l~~e~\'!W1f eQ! f'~W!~net for Hj ørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for E.lllng logn
hver for sig.

}!;Uing • den 19 52.

l:(' S. V.

"I hmU J ei er~en
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Idet fredningsnæynet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
l y s e på ma t r. nr . 64 af by,

1::111n" sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den l' /11 1952.

i<o.raten.

1M t"rt 1 ~;agbo{teDfor Fi etakret!ij Nr. 11.

brederl.:unavnu K.b&lad ll.V., lSen

L l S T
l}. Nov. 1952,

Tlngbog, ~lllnf Hr. rr
Kareten.

.L. 140/19'"1 kr. ,0,0,1

~ 14 __ =--~aoQ

Ialt ler. 2,00
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atr. nr. 63a er bI skraveret
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f;r' FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31,5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 29 april 2004
Journal nr.: Frs. 3512003

Lehn Petersens Tegnestue
Ebbe Lehn Petersen, Arkitekt MAA
Lahnsgade 63
5000 Odense C.

Ved brev af 3. oktober 2003 har De på vegne menighedsrådet søgt om tilladelse til udvi-
delse af det lille murede hus på kirkegårdens materialeplads ved Ellinge kirke, så det kan
indrettes til de foreskrevne graverfaciliteter samt et handicaptoilet, alt i henhold til de ved-
lagte tegninger.

Ved brev af 1. december 2003 har De fremsendt fornyet ansøgning, idet projektet er blevet
ændret en mindre del, idet udvidelsen ønskes forøget, alt i overensstemmelse med vedlagte
tegninger.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet arealerne er omfattet af kirkegårds-
fredning.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Ullerslev kommune, der i begge projekter
har udtalt, kommunen ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fyns Statsskovdistrikt har ligeledes udtalt, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fyns Amt har i brev af 4. november 2003 udtalt:

at matr. nr. 2-d tidligere var en del af matr. nr. 2-a og dermed omfattet af
en Exnerfredning fra juli 1955 med sædvanligt indhold (dog med forbe-
hold for genopførelse af bygninger, bI. a. i tilfælde af brand),

at tilbygningen sker som en forlængelse af den eksisterende, enkle bygning,

at projektet efter Miljø- og Arealafdelingens vurdering ikke vil forstyrre
forholdet til kirken og kirkegården, og

at Fyns Amt derfor ikke har indvendinger mod en dispensation fra frednin-
gen til opførelse af den ønskede tilbygning.

"

Ved brev af 29. januar 2004 har amtet udtalt, at amtet heller ikke har indvendinger mod
ændringen, idet ændringen er minimal og sker på den side, der vender væk fra kirken.



Side 2/2

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.

(~~1
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