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Afgørelser ~ Reg. nr.: 02278.00

Fredningen vedrører: Drejø Kirke

Domme

la ksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 16-07-1955

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Drejø kirke Røg.nr.: 479-06a
2276.00

Kommune: Svendborg
Ejerlav: Dre jø
Sogn: Svendborg jorder
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Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato
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Bemærkninger

I l 16/7-1955 19/7-1955 Del af 1. (
Sålænge arealerne administreres af de ~
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
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Anmelder.Gerrpart.~
Matr, TI~. 1 af Drejø Fredningsnævnet for Svendborg amts-

rå1sk~eds, Nyborg.

_o~_~..~_.P ~~.}._~.g_ S .. O .Y_ E __~.)!_~_~_~_Q_~_§_~_.!._

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - L937 •

• ) Undel:'begnE:~e forr:.and for Drejø menighedsråd erklærer, at rådet er
villig-b til, SOE ejer af :Latre n'Y'o i af D~ejø by :'lg sogn, at lade et are-
al af oe'i~-cG m::l~rc nr.'. frede for at sikre den fri beliggenhed af Drejø kir-I· be8k~ivas såledAs~ e~ bræ~me på 100 meter regnet fra kir-
3:8 gå r ds di ge t .

S~8d~ir~c~ h~~ !ølg8~~e onfaLg~
t~rea10c""'3 l.'~l ~kk8 bto:vg:~e3 E: .... 18L' 'be"?=.antes med udsigtsødelæggende be!.!.

pl2r-t~l~~, l'gesG~ d0~ he:~er ikke pu n::eal~~ne må anbringes transformator-
stat:'. onn:~, ':'",J (- "C:']-- og -:;::;leg:::a:;::'m.:-Rtcr og lign0nc.e eller opsættes skure,

ucsa:Lgs.:-(;·:;Ce.';: =-sboå.er; vogne ti=" b8boelse eller opbevaring af redskaber
,,,' r,. ~; S'·1::; nc.8 31:0nhea.sforotyrrell.de r:;enstande.

Der :lå i c..et hele :J.k:{eforetages ændringer i den nu best~ende tilstand,
der k.'1~1 v:'::.~]<:;SkrcTr.:SY:C.P IC" :er hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fred~in~e~ kr~7os ~r-gen erstnt~ing.
~ :Rådet 01' enigt i, 3.-[; oven3"~åe~de frednini::stilbud tin~lyses på dets e-
tpeYJdOm. mat::.',. :rn~. l af Drejø by og sogn, dog uden udgift for rådet.

Påtalc'JeJ:ottiget er f::,'edni~gn~r.evnet for Svendborg amtsråds kreds og
.ovstj udval~et.

På r.rcjø menighedsråcs vegne: Mogens Blum, formand for Drejø
Meni,ghedsråcl.

Idet frednings~~vnet modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud~ bestaDIT~O det, at f~edni~gen vil være at lyse på matr. nr. l af Drejø
"by og 90[;-:"L.

FY::,,". :_= __b.3"·::,,-cvr..cJc for Sve:'1d'borg amts:L"ådskrecls, den 16. juli 1955
Keiser - Nielsen.

.1

GenpartGl':S ri.g:~ighed be~{!'æf-;;es.
ereuYJ.J_ngorJ1lVllO t for Svenc.bo~~ amtsråds kreds , den 16. juli 1955.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02278.00

Dispensationer i perioden: 21-09-1989
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REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS

Egrnsrvej 15 . Telefon (09) 211693

~700 SVENDBORG, den 21.9.1989

JournalDr.: r r s. 235/ 1989

Nævnet har d.d. tilskrevet

Lars Mindedals Tegnestue,
Torvet 2 E,
5700 Svendborg

Ved skrivelse af ll. juli 1989 har Fyns amts landskabsafdeling fore-
lagt en ansøgning, som De har indgivet til amtet om tilladelse til
opførelse af en ny kombineret toilet- og redskabsbygning med opholds-
rum for graveren på ejendommen matr. nr. l Drejø, Svendborg jorder
ved Drejø Kirke.

Bygningen tænkes opført i træskelet-konstruktion med udvendige lod-
retstillede brædder og med teglhængt tag, og arealet bliver ca. 29 m2.
Bygningen hvidmales, så den i farveholdning svarer til kirken. løvrigt
er der henvist til vedlagte tegninger.

Fyns amts landskabsafdeling har i fremsendelsesskrivelsen til fred-
ningsnævnet anbefalet, at fredningsnævnet godkender projektet.

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration, hvoraf blandt andet
fremgår, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsøde-
læggende beplantning.

I henhold til deklarationen er det således, at så længe arealet admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder, træffer Kirkeministeriet, dog
efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet, afgørelse om nyplacering
af bygninger på præstegårdsjorden og tillige om selve byggeplanen for
disse.

De kirkelige myndigheder har overfor fredningsnævnet indstillet pro-
jektet til godkendelse og har endvidere indhentet udtalelse fra Natio-
nalmuseet, der ligeledes, ved skrivelse af 30. august 1989, har god-
kendt projektet.

Miljørninisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1;;2 1'/1_000/
Akt. nr. :;Le;. Foto venter.
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Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet for sit vedkommende ingen
indvendinger har mod det ansøgte. Fredningsnævnet skal dog henstille,
at det overvejes at etablere slørende beplantning ud mod marken.

Nævnet har underrettet Svendborg kommune, Fyns amtskommunes landskabs-
afdeling m.fl. om foranstående.

~ffu.rr~
Hans Chr. Poulsen

formand

Sl<JY7· OG I\J..:\TUflST'/REL SEN
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