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N~n: Stenstrup kirke Reg.nr.: 427-05

I~ '3" .00

I

Kommune: Egebj erg
Ejerlav: Stenstrup by o 5,0 100 200m

! , ,
Sogn: Stenstrup 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I112 3/7-1950 15/7-1950 Hele lb.

li 3/7-1950 15/7-1950 Hele li.

e lI!! 3/7-1950 15/7-1950 Hele 1m.

1Q 3/7-1950 15/7-1950 Hele 1n.
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.ti REG.NR.;/~3~
genpart.

Matr.nr. I l Ib
S1;enstrup by og sogn.

J

Anmelder.
FH~D1iIlfGSNÆVNE'l' .POM SVElCD-
li()tH) AMTSwAnsKRED5 •• ,borg.

FR~DNINGSOVi:;H.EUSi\OMST •
'.

Steapeltrllov nr. 140-1937.
Undertegnede tru Kathinka Mario Pedersen. tødt KAUds*n. erklær~ eis

villig t11, Bom ejer at matr.nr. l !1 at 8~en9trup by 08 e~gn~ 81; lad. et areal
at dette matr.nr. frede. for at sikre den fri beliueJlhed at Stenstrup kirke.

lArealet beskrives &Al.des. bele .. tr~ur. l n.

r
l!~rc!dnil18.n bar følgende omtang I \

l ~ "
Areal.rne må ikke b.bygg.s eller beplantes med u4s1ltøødelæggeø4. b.plaat-

ninc, lise.oa der boller ikke på areal.rne sall anbri~ •• iiranstol'DlatornatlGn.r, )
t.l.ton ... OS: t.l.~rafman.r' og 11pende eller opeætt.s s~. udsalc .... ct.r. ~
isboder, vOln~ t11 beboelee eller opbevaring at re~8kab.r eller lian_ad •• køn- j I

h.dsforStyrrende genstand.. ,
For tredn1naen JmlTes, in&en erstatnins. . i

, ~
Jeg er enig 1, at:o...nsttiende tr~øtilbud ttDBl1,.ea pb .iD ~~.!ldo•

• atr.nr. l 'I! at Stenstrup by og sogn, 408 uden udgift tot 1l1&. i
FAtal.berettiget i bMU10ldtil foranstående er fre4~1ag.DSYne~~or

Svendborg amtaredekrede. ~ •.
\
IrStenstrup. den 20/6 1~50. '.

, !
. (81&11.) a Kath1nka,pedersen.:, ~. J

Idet fredn1ng8DlllJYbe'tIlodtaae r 0l godkender torarur"ende tredniJicet1lbu4. I

....._. bestemmes det, at trødn1ueen ..11 være at lyse på matr.n~. l 1l at St"'trp.p by .
, 1,

~~~. I
l

lrednincaaævnet tor Svendborgamtsråd.kreds, den 3/7 1950. I

(sign. ) I Keiøer-Niels8J1.
I

r1nsly~epAte~1D&'at 15/7 1950.
~_----o. _

Genparten8 I"iatigbed bekranse I

'.r
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Genpart.

. J

REG. NR. ,/j.3~

Matr.nr~. li
Stenstrup by og so&n.

ADDutlder.
!RSDNlftGSNÆVNBT JOk S'SND-

tborg AM'l'SR~DSKREDa. lIyborg.

.. "U44ertegnede manufakturhandler Christian Børgaard Ohri,tøns8B irklærer
.ig ~1il1g til. som ejer at mat~.nr. 11at Stenstrap b, og\sogn, a~ lad. et
areal at dette matr.nr. tred., fo~ at sikre den fri,be11øenhe'd"-..tSteastrup, ,kirke. i ! ,- ." ... ~I ~ fil,Arealet besJeri.....aUedesl hele aatr.nr. l 1· \ t.

. ,', ~
'redn1l'lcenhar t_laenda omt8J18 I ' ,.' ~ ;

~ealarne må ikke bebygge. eller beplantes med'u4e1gts.4.1esa~e:be-
, . \

plant~. licesom der beller, ikke ~ arealerne må .b~D&es 'tr8n8{~'tor8ta-
tioner~ 'teleton- og telegrafmaster og lignende elle~ o~te. .kRr~.U48alse-
steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevarinl ~ redskaber ~l'.r lig-, , .
nende ekønhedsforstyn-ende aenetande. . ',~ f' 't

0a'b1&n1ng at bygnj ncern •• ydre kan kun ske e~er tre4n1nB8DlBY.~t. 804-
I .3. . ,kendelse.. ;, t '"

r ,'~ t., l-

;or tredDinsen lCræves ingen erstat,ul18. ;.; f, j I

Jeg er enig i, at ovenstående tredning8tilbud~'tintlyse8 pi .th e~e~4om ma~r I

nr. l 1. at ~ten8trup by og so~n. dog uden udgift tor idg. r . ', 'Påtaleberettiget i benhold til foranstående er 1'r84nil1B8I1IJJYDetfor Svend-
borg 8mterAdekre4a. t

.;

I
,/

Sten8~rup. den 20/6 1950. \
(sign.). Cbr. Nørgaar4 Chriet~ns;~.

~t .

r
, • f .~ i t,·~

~det tre4ninasnæYnet aodtaaer os sodkender toranØtlende tr.~etilbud,
besteimraeedet, at tred.n.incenvil være at lys8 på aatr.nr. l ! at ~e"trup by
0i 8~Cn.: .

IJ'redniq8DæYnet tor ,Svendborg amtsrA4~krede. den 3/7 1950.
(sign.). Keiser-BiØ1een.

r,,
I

'.

fin&l1~.16te~n1~ at 15/7 1950.

Genp&rtene rigtighe4 b8~tteal

i
l ••U1'
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!'liEl*I N4~)NA.'VNg\' FOR[ SviIID-
SGlut AN.!3idD~IlliBns.t:,JfY'or& •

REG. NR. ~.3.3~

Katr.n~.1 1l. l ~,
Stens\rup b~ 0& aop.

•

S'.øe1trt ',
lov nr. 14.-1937.

,
Uaclel"teanedelæøe dobannes ~p"ur. Stenstrup, erlc1... r el& villia tl1, 8011

\ ,
eJer at matr.nr. l ~, l ~ a~ ~~anstru~ " o~ eogn. at lB4e\~t areal at. dette
matr.nlr. frede, 'for at e1lrrltden iri b.l1~~'onbed at Stennrup kirk ••. -

; ..... 0\ ••

U'ealet beskr1vee sAled •• 1 uele matr.nr. l'l Da hele _tr. nr. i1 !lo
. -: ' \ t

r&"edllin&enbar t.leende ~atan.g., :, - '\ t ;
Arealerne mA ikke bebYj&ee el10r b.plantee mud:u4.1&t8øde18&l«Dl~ be-

p1autdDlt lig •• omder "11e r ikke på arealerne all} ~rlD& •• tl'Ul~tos.-i..tor-
\ . ,

etatlO,11er.. tel.ton- 0& telsd,ratlllaeter 0& lipende eller: opurttell!' .\ture. u4.al.~1
steder. i.boder. V0rlne til beboelee eller opbevarlna at redekabor ~11~ lienen-',
de skøDb ••• rorotyrrende aenDtande. r

lor tredøill&8I'l Jc:zwy~rjeg 1n&en .retatnl1.1&. ,! : .;
Jea er enig 1, a't oYenøtående freaniH~etil"ud !"iDCly ... pA ~ .'.DdOll

, l

aatr.ur. 1 A. l a at Stens1,rup by au a~. do~ u4~n ,."ift tor M1øt, .
Wital.b,rett1*,et 1 honj.old til tor!_netåeude .~ tNd111f168111ml.' tOr

~velldbor&watsrculskrecle. ','

~t8D8trup, 4eB 20/6 1950.
~
I
r

j . k
Idet fret!n1ngsnønet tor ~v8ndbor& am1.arAdekr.ct •• o4t .... r es ko4~.1l4.r

torannAen4. tredJ11~.t11bud. beetøma•• dø~. at tr~cm .11 var. at l,.e
pi matl".bro 1 l. l !. at S1ienetrup by OS sogn, at hartkorn. o td.r. ~ e'kp.
2 tdk. G 'I. alb.. ' ,

I ,

l,

rr.dn~D8t tor ::W.lldbor" aørt8m4.~.d... den }/? 1~50.

(s1gn.). Ke:l.Aer-Nieleen.

(81~.); Jobs.' ~pøhr.

~ ,

TiQal~øn~.pAte~~1D' at, 15/' 1950.
f

r
I

\
l·f
t

~ l'" :Geøpat'ema rtøt1~ød:b.~tt.8'

~~d~
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Afgørelser - Reg. nr.: 01336.00

Dispensationer i perioden: 27-11-1986 - 17-10-2002
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Ht'~~/1
/ /2 19-f6 REG.Nl I j.3b

7,f!P~1.
TIl fredningsregiste~OO SVENDBORG, den 27/11
til orientering _fJl:<._J6uraal Dr.: Fra. 285/1986

Man har d.d. tilskrevet Skott Rosenlund Jensen, Stationsvej 3,
5771 Stenstrup, således:

FREDNINGSNÆVNET
POB.

FYNS AMTS SYDLIGE FB.EDNINGSKllBDS

l!øenanej l' -Telefon (09) 21 1693

1986

I et gennem Egebjerg kommunes tekniske forvaltning
hertil indsendt andragende har De ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til opførelse af en carport i træ på ejendommen
matr. nr. l-n Stenstrup by, Stenstrup.

Ejendommen er behæftet med deklaration lyst 15. juli
1950 til sikring af udsigten til og fra Stenstrup kirke, hvor-
efter arealet ikke må bebygges m.v.

Nævnet har om sagen brevvekslet med menighedsrådet, der
blandt andet har udtalt: " ••. har Stenstrup Menighedsråd intet
imod at denne tilladelse gives. Da det intet har med Kirkens
udsigt at gøre, denne ansøgning kan dermed fra Menighedsrå-
dets side godkendes."

Fyns amtskommunes fredningsafdeling har i skrivelse af
10. november 1986 udtalt: "at fredningsafdelingen ingen ind-
vendinger har imod opførelse af ansøgte carport på matr. nr.
l-n Stenstrup by, Stenstrup, der er omfattet af kirkeomgivel-
sesfredning (Provst Exner fredning).

Fredningsafdelingen finder, at carporten ikke vil på-
virke udsigten til og fra kirken eller oplevelsen af kirkens
nærmiljø."

En repræsentant for nævnet har foretaget besigtigelse.
Foranlediget heraf skal man meddele, at nævnet ikke

finder, at det ansøgte vil komme i strid med fredningens for-
mål, hvorfor nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34
enstemmigt har besluttet at tillade det ansøgte.

Nævnet har underrettet Egebjerg kommune, Fyns amtskom-
munes fredningsafdeling, menighedsrådet m.fl., der inden 4
uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet,
om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af an-
kefristen, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.

Tilladelsen bortfalder, såfremt d~n ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslo-
vens § 64 a.

Jul. Paulsen
formand

Fredningsstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 17. oktober 2002
Journal nr.: Frs. 38/2002

Deres j.nr. 02.00.01
Egebjerg kommune
Teknisk Forvaltning
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Ved skrivelse af 22. februar 2002 har Egebjerg kommune fremsendt en ansøgning fra eje-
ren Jørgen Junker om efterfølgende godkendelse af en tilbygning til carport på ejendom-
men matr. nr. l-i Stenstrup. Ejendommen er beliggende Stationsvej 1, Stenstrup.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ejeren, at tilbygningen er opført i midten af 1990'erne, enten i 1994
eller 1995. Ved en forglemmelse blev der ikke søgt om tilladelse. Ejeren vil meget gerne
have lov til at beholde carporten, idet den er nødvendig for at beskytte bi~er og andet mod
nedfald af de store kastanjer fra de høje kastanjetræer , der står inde på kirkegården.

Formanden for menighedsrådet har udtalt, at det er rigtigt, at der er nogle problemer med
kastanjerne, der falder ned fra de høje kastanjetræer, og som man forsøger at løse. Man
forsøger en erstatningsmæssig, forligsmæssig løsning med ejeren. Formanden for menig-
hedsrådet oplyste, at menighedsrådet har været bekendt med byggeriet, siden det blev op-
ført, og byggeriet generer ikke menighedsrådet, hvorfor man ikke har noget imod, at der
meddeles en efterfølgende tilladelse til byggeriet.

Kommunens repræsentant har under mødet tilsluttet sig menighedsrådets indstilling.

Fyns Amt har anført, at der ikke er oplyst nogen særlig grund, til at der skal meddeles dis-
pensation, og da byggeriet endvidere ligger tæt på kirkegården, virker byggeriet skønheds-
fortyrrende, hvorfor der bør meddeles afslag på en efterfølgende dispensation.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant har tilsluttet sig amtets indstilling.

Under mødet konstateredes det, at tilbygningen er opført i træ og malet i en grøn farve.
Bag ved carporten er der opført et overdækket udhus. Udsigten til og fra kirken hindres ik-
ke af tilbygningen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til bibeholdelse af carporten på betingelse af,
at udhuset bag ved carporten fjernes senest 1. januar 2003, og at der plantes en slørende
beplantning, så carporten sløres endnu mere set fra kirkegården. Under disse betingelser
og under hensyn til, at carporten har stået der med de kirkelige myndigheders viden siden
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It midten af 1990'erne og er nødvendig for at beskytte mod nedfald af store kastanjer, finder
fredningsnævnet, at der efterfølgende kan meddeles dispensation til carporten.

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

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.

~

~ /

, ?1 {t~c,(Ic4----
S Raunholt /
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