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Navn: Gi slev kirke Reg.nr.: 477-01
\2bC3.0d

,
Kommune: Ry slinge
Ejerlav: Gi slev by
Sogn: Gi Slev

Matr. nr.

o
!

5,0 100
!

1 :4000

Dekl./Kendelse
dato

Del af la samt hele lb og l~.
Sålænge arealerne administreres ~f de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

Tinglyst dato I Bemærkninger

la1-,
og 4/12-1949 1/3-1950
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hlllJlrrt......... tlb.t.y.a4 tor Gl.l .... '011' el"klllll"eral, TilH .•
tl1, .o~.•~.l" at •• tr.Dr. l •• l A. l l at 01.lev ~7 o. 'OSD, at la4e
••• ft~ d ...t,•••"r.DI'. tFeda, tor _" ølkre 4en fn bell.pnh.d at
'111.. tin••

~
Ar~.' b••tr1........ le4 •• : Hel. prm.'.C&ar4aha ...en, hal. ma.r.

ar. l ).'.' )a.l •• au. Dr. l ,I 0l all bl'Wlt•• at •• 'l".Dr~ l .I DOl'do,
••• , topi.kln ........ a 1 •• _r.tl, at l" ."'1' ~ra k.1..keeun.U •• "

"
... t 4•••• 1. af paJ'k.nnc.pla4 ••• att tor klrk •• aal"d.en. ".r '1' &D-

leet P" ')1!'I!I8".I.. r••~ori.Jl.

h.S bal' t.1••114. oatanas
AnaI."' lkk. _.b,ue. .11er lt.plaa' •••• 4 \I•• t"' l ....

..... lt~. 11..... t., lIaU.r tkk. paa are&len anbr1a-

...t~.r..~~1a.l0 ••r, t.l.loD- 0i ,.learat.aaier 0& l11a••t••
\.U.r ''''M' .... a, 1I4.al ... ' ••• r, 1aboder. TOp' titl'b.lto.l •• elle ..

.pltnw.1'l" ~ nt.kuar .11.1' l1pul. ak'Dh.4.to"'Vrraat. , •••"-Dt••
SI""'_ 4.' til p.... ' ....... cl.' b,nn,d. ~0..d'1111"_••• ba...e o•

....... ,1Øa aWlIle'nr •• at de kirkell,. lQll41ch.der, ,~ ... ki'l"k ...
, .111•• , ,., •• , ... hitU1 «tcenl •• a. IVplaoal'1.qat 1t"l1I1Dcft, 011-

'7,.1 Ul-7F1"Cel' .... o,,__ m~. areal ....

,..;tft..b1..... k....... 1ac- en\atn1q.
1-S1Ub" ••' .1' 1111&,1, &1. GTen."••4ah8Uinc.Ul"ut tl....

~ •• ,. ,••t•• ~....... 'r.u. 1 .I, 1å. l .! at 01.1.... bI' oc80P.
: to, ""","4cltt h•• en1p.'.raa4a~.
';': ,..111.- '1", l hallolt '11 ~onutaaellt. al' heta1...... t 1
't...........,.. 4ekftll.. ,-'

I

..,
.,
agø, t. 25/11 1949.
c~! laa 0111... aop • .pr ........ p.:
.. (.1P. ): O. 01'111Dc.
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01269.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01269.00

Dispensationer i perioden: 24-09-1980 - 11-03-2004
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. ( , ~.,:.:5 ~;"E?' 198°o;,~:deIr .24~:~:s·~~te~be:i~Ei::ts·~gd.~·ff·{.... ~:1-''.' • ." . ..

-. ,,;,-t:-':'{,. """.:1-: IJ~;'" .:~~.~ 40._--: ... -......
Frs. 248/1980' Opstilling af' garage ved

l' ",... ,' .. '/' .. ~ _ - .. ~ ,.:. ..:....:-.... - 0.0 :

, Gislev Kirke på matr. nr.

l,

.. .
• • , ~ ..j" .......... .. ,:.. ~ l :. '.: ' \ 'l ......, .... " ...... : ~ ~ ..." ... t ~..... "l

,.', ' .:. ,:.J" " •. ~•. ~ ", .:: ;' ,::.; c::· ',;' .~.':":~ o ':':-""""::,:. o,', 1-'8. 'G.l.slev: og ~Gistevhoime
~ :.o-.r.;, :. o~...~,..J':';' ./~:~" :/:_::.~.. 'o;,)':":";~L;,-,'-::r.:~ .: ~ "~:,i, ': .,. : :';;o~";:"'::;','.'"~~-':":F~:;'~J..~;'~"F::"~.'.=.. o_ ' , ' ' . . byer, G~slev. '.

. . . <... ..
.r ·~.t.;::,,~,:,~~:...;r;' :;"~·4,!~L....~~~ ::":";;'I-"-:~;'''~> ::'-.r~~!*'~

sålydende
~ ," .~;1, .. d'.' ..: ../'''~ ~ .. ..,

." K e 'ri"d e '1~s e :' "
.. "0,° :"~ r~~"'" (.;+~,,:, ""'f::;"H~~ .i'-"'·:' '..,"" -'~'. oI;; ...rt'l''i~",,:~. <;:·\~'.·"'!~t::,,:": ... ~::-.....:~1·17'" ."

.... ,.. :'Ved"<.skr:tvel'sef·'af'·2~"september 1980 har Ryslfnge- kommunepå

"-':V:egIle'~~ :d~ag!rJ:}'F,abrii{:oA~~"~'ø~~~ii-~~'j,"i7',' :"52~~;"i~d~zili:~0.~~' :~:~~1/
. ~ . " .' , r. /' '.~ • . ," - : r 1':-. r~~. I ~_. I ;4. • .:: ... ~ ,;'~::;..~J~: :1':.1 .......l~ ...... ~ ~ : ~'.~:j~':";~..,l,: ~~

fr edhingsnæViJ.et' om'aispensati'on'tfra :fredningsoverenskomst at 25., ..
"'_ ~ ~~ •• ~.~' {A' ';'. '/,' ., .... ,' • ~'. !.' ~).., ..,-...., ~~",~;~,;:,",l"';'/~'~'-::!~': ...<.":..~ .. , .-:~,·c:Z

november '1949;·:,tJ.rigly~t .'på' ejendommenden J:~ marts 1950 til opstil-
( ) ling af en 31-'m2 st~'r g~ig~:·i""tK~bihd~ls"e,r'~~c{:G~~ie~:i?-~k~·~;:'."!:'<j··:'.t1

•

. . - ~".. " ..
. , ....... ".' ,.~: .. '_..;.',. ,~:-;-.;.: .• -. , ·f.:·j.'· ...·~ , "~\;'. ".' ,:\ .;",; .....'.~'.~ .•... ~J~ ....., r· ..~.; 'l.. '

( 'o, ...' ' ';"FredIiingsoverenakomSten 'oinfatter·matr. nr'. 'l-a~ l-~. og .l-S
• t ~"'i~"~ ...{.·"', ... ;' •• 'i ....~"i;:-·\..\, ..~

( \ Gislev o~ .~i~o~e<~~,o,~~~bY~~,' ~~~~~~~'.~g"cf~~,~~~~·~~,.~~'·~~~~~de o~ang:
n Arealerne må lkke'bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

.
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes

transformatorstationer, telefoh::" :6g' te'iegrafma:ster o•lign. , eller op-.~./ ~.. .
.sættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo~lse eller opbe-

(

.. , ".. -.. ' '. '- ~~,
.varing af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. "

I henhold, til fredningsoverenskomsten er fredningsnævnet for

Fyns amts sydlige fredningskreds·påtaleberettiget.

Fredningsnævnet har omsagen brevvekslet med menighedsrådet

for Gislev og menighedsrådet har i skrivelse af 6. september 1980
oplyst, at opførelsen af den ansøgte garage må anses for at være en

forbedring af kirkens omgivelser, da garagen, der opføres af menigheds-
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rådet opføres til erstatning for et ældre blikskur til opbevaring
af kirkegårdens maskiner og redskaber. Menighedsrådet har herefter
anbefalet det ansøgte.

En repræsentant fra fredningsnævnet har besigtiget ejendommen.
Under hensyn til at opførelsen af garagen ikke vil skade

omgivelserne, samt under hensyn til, at der nedrives et ældre blik-
skur, og da det ansøgte herefter ikke ses at stride mod fredningens
'formål, ses der ikke ud fra fredningsmæssige .inte~esser n~get til

\~. " "r '~"': _ • .I'.. ........ .. ~v .. ._"'"

_ hinder for det 8;Dsøgte.
'1 .~. : _ : l • • • ;:'.. • ... \

, .
~.;"....... \"

:."F~~~i~gs~e:t meddeler herefter efter naturfredningslovens
.§ 34 stk. l dispensation fra fredningsoverenskomst a~ 25. november

.. ~ ... ,'" '.' ... } .... ,... ,' •• ' lo, \~ 'v: ... ~...'
1949 vedrørende ~redning af et areal omkring Gislev Kirke i over-

.' l r ......" .~ ',. : (.

ensstemmeIse med det ansøgte.
Thi bestemmes :'. ,

., .

Fredningsoyerenskoms.t af 25. ~ovembe~ 1949 .om !redning af et
• ~' ~. -... ", v l '.I • ) ... : ,_. I' •.": •~ ;J ~ "', ': - ,l·.... r'J.'"'lo ~ .~ \ ,:. : l ". :. ' .~:. ~. '~~

areal omkring Gislev. kirke .ændres d~rhen,. at._:f:'.:r::.edniD,gs.qveI;'"en~komstens
: ' ! A, " ': _~ l.;..t~.!'v':;". ", ,. ; .".~ .... v ...... '. i:' ....':: '? .::l~ ~_ .~... J.' "'.':: .:.1... ',. ..

bestemmelser ikke skal være til hinder for,. at .de~ på mat~e nr. l-a
... ",:,,., ~...• t-J : .. ' •• ' I '.: ~" ,~, J. j. ,i -,ol; ... . ~.. ': ,....' I ~ ...' ,~.I.... ~., •••>.. _ • "

Gislev og Gislevholme b~er, Gisl~v, opføres en ,gar~ge.på.3l m2. til
, • ",' .. ' " .. ' .. '.,.,".. __ 'o', .:;. ... ".". • ., • 'l:.".' ~; . l_..~ ~ _, Ol' .•

erstatning, ~?r e,t,bl~~ku~, ,~~~ nedrive.f?~,.,,;'__';..".'. "l. _' ..

, . .

Kendelsen, kan af de dertil berettigede inden 4 uger indbringes
• • l , .... j .. -,;.. t~" ~ ... ~ ~ • '" -.,.. ~ ~" •• :' , ;.")..! ':;''':'''~'..\'' _

for Overfr,edningsnævnet. , .'..
~ ~'. , • ~. ;.~ \ -,. '., ... / l,' .... ~'" ~ ''i)'' ::." ~. .... ' ~'.' -"

Fredningsnævn~t for Fyns amts sy~lig~ fre4ningslcre~s.
; "•• 4' .... : :. ,_:~, <' ~. ......... • • ~ • • • I '" '. " : :'" •

, > ., .: ~ : Jo !>

Jul. Paulsen
~ formand
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5700 SVENDBORG, den 21.7. 1988

Journal nr.: Fr s. 168/ 1988

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
Egeosevej 15 - Telefoo(09)211693

REG. NR.

Man har d.d. tilskrevet Ryslinge kommunes tekniske forvalt-
ning, 5856 Ryslinge, således:

Ryslinge kommune har på vegne arkitekt Lars Mindedal, Torvet
2E, 5700 Svendborg for fredningsnævnet fremsendt andragende om tilla-
delse til ombygning og istandsættelse af Gislev Præstegård, matr. nr.
l-a m.fl. Gislev by, Gislev, beliggende Lykkesholmsvej 8, Gislev.

Denne ejendom er behæftet med servitut om sikring af den frie
udsigt til Gislev kirke, således at der ikke må opføres blandt andet
udsigtsødelæggende bygninger. Påtaleberettiget i henhold til servitut-
ten er fredningsnævnet.

Nævnet har om sagen brevvekslet med Fyns amtskommunes land-
skabsafdeling, der i skrivelse af 7. juli 1988 blandt andet har udtalt:
" .• at arealerne ved Gislev præstegård er omfattet af kirkeomgivelses-
fredning (Provst Exner).

Fredningsoverenskomsten af 25.11.1949 har dog bl.a. flg. ordlyd:
"Sålænge det til præsteembedet hørende jordtilliggende, have og gårds-
plads administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministe-
riet dog som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger, ombygninger
og tilbygninger på ovenstående arealer."

Fredningsnævnets godkendelse af ombygningen synes således ikke
at være nødvendig."

Nævnet betragter herefter sagen som ufornøden.
Nævnet har underrettet arkitekt Mindedal, Fyns amtskommunes

landskabsafdeling, Kirkeministeriet m.fl., om foranstående.

Hans Chr. Poulsen
formand

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F. / '/2 ~?J Btt:'

Foto venter
- . .-- - - '-.,-
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" FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 6471 10 20 - Telefax 64 71 55 20

REG.NR./1 b? . (JO

Dato: 11. marts 2004
Journal nr.: Frs. 3312003

Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved brev af 1. oktober 2003 har Fyens Stift ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opfø-
relse af ny bebyggelse for kirkegårdskontor m. v. ved Gislev kirke i overensstemmelse med
fremsendt skitseprojekt.

På ejendommen er der tinglyst fredningsoverenskomst til sikring af den fri udsigt til og fra
kirken.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt og Ryslinge kommu-
ne, der begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod projektet.

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der ligeledes har ud-
talt, at amtet ikke har indvendinger mod det ansøgte videre udtaler:

"
• at den projekterede bygning opføres umiddelbart nord for kirkegården til erstatning for

en mindre bygning der fjernes,-• • at den nye bygning udføres i hvidkalket murværk og forsynes med rødt tegltag, svaren-
de til kirken,

• at bygningen er nødvendig for overholdelse af arbejdsmiljøreglerne,

• at det er de kirkelige myndigheder, der træffer afgørelse med hensyn til nyt byggeri in-
den for fredningen, og

• at Fyns Amt ikke har indvendinger mod, at den nye bygning opføres på dette sted, hvor
den skønnes at ville faldt fint ind i helheden.
"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at fredningsnævnet ingen indvendinger har mod det an-
søgte byggeri, der ikke ses at stride mod fredningens formål.



Side 2/2

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.

~I
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