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Fredningen vedrører:

e

Lunde Kirke

Domme

Taksations kom m iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet
I

e

Fredningsnævnet

03-07 -1950, 29-01-1953

Kendelser

Deklarationer

-
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FREDNINGSNÆVNET>

Navn:

Reg.nr.:

Lunde kirke

427-03

\3 :'/.00

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Egebjerg
Lunde by
Lunde
Dekl./Kendelse
dato

o
I

5.0

100
!

200 m
!

1:4000

Tinglyst dato

Bemærkninger

'ljl

29/1-1953

22/5-1953

3/7-1950

8/9-1950

e 7.Q

3/7-1950

15/7-1950

Hele 7.Q.
Ejeren giver Lunde menighedsråd forkøbsret til ejendommen.

7~

3/7-1950

15/7-1950

Hele 7~.

4~

3/7-1950

8/9-1950

Hele 4~.

~

~\

a

7-

Hele

41.

Del af 7a.

REG.
NR./,,~
Genpprt.
Matr.nr.:

Y.:z. -s o

Anulelder:

7 ~. 4' ~.
Lunde ~y og sogn.

~'h :,;;m llW~ LI il<:V Ut·:rr 1"OH S V i';rin-

tiOHG '.M'!';')H' D~),:H.:r:;-i. Nyborg.

3tempelfri
lov nr. 140-1917.

Underte~n.d. gårdejer
Alfred ~11 Møllor, LtUld. erklærer sig villig til.
som ejer at matr.nr. 7 a og 42 ~ at Lund~ oy og .ogn. at Inde et araal af
dette

lJlIltr. nr.

boede, for at sikre

den fri

beliggeni.ed

af Lund13kirke.

be.kri.,ea
alJledee: hele ll1atr.rlr. 42 !! og cn bræmme pil 100 meter
a~ matr.nr. 7 .a "&net tra kirk(;te;årdsdigetHod "et, o~ .uod nord i an afstand
at 20 Dleter fra ld.rlrC:tgård8di~at •
Arealet

••

B'rednirJ.gel! har tølgende olJ}fart8:
Arealerne
lIå ikke b.by~ges ellt:r beplantes
llledudslgt8ødol~gel1de
bepi..u.tniJsa, 11ge801!l der beller
ikke på arealerljtl
at, anbringes traust'ormatorstationer, teletoD- og t.le~l'atmaeter og 1iE!.r!~tr1deeller opa~:rt1;etS
skure, udsalgsateder. isboder, vo~ne til beboelee eller opbevaring af redskaber eller
lignende ekørnjede~or8tyrrende ~onstande.
)'or frødningen tnnre8 11'.1«enerstatning.
Jec er enig 1, at ovenstående
trednil"18stUbud tinglyses
pÅ lutu ejendom
lJlatr.nr.
7 .. og 42 ~ af Lunde by 0lt. 80~D, do& uden udel,if't
tor t:..lig.
PåtaleberettlBet
1 1JenlLold til t'oransttlendo er tredtl1u~sJ1:Bvnet tor

Svendborg

awtørådekreds.
Lunde. dan 20/6 1~50.

,

(sign.):

Alfred l\mil Møller.

Idet fredn1ngelUl!tvnet tor ~;vendborg amtsrf.dekrede modta~er og godkender
toranetående tredn:lqatllbud,
bestemmeRdet, at tredningen vil vr,zre at lY8e
på •• tr.Dr. 7 J! oa 42 .2 at LWlde by o~ aOt:l,n. af hartkorn:
2 tdr. o akp. o tdk.
2 1/4 alb •• h.,ilke Illltr.nr. udgør et landbrug. net fradeda areal ses indtegnet
på .,edl-.rte kort, ar uYilk'et en genpart bedes uenlagt på akten.
FredningenæYnet

tor Svendborg

amtør~d8kred8,

(sign.):
TiDMlysntagapåtegn1Ag

l

I

at 0/9 1950.

"

't.

Genpartene rigtiij,.be4

bekræfte8:

~-~

.{,

.

den 3/7 1950.

Kaieer-Niels8n.

...

Ja n .

+

*. "'J"'''' .
~

REG. NR.~3~

Oenpart.

317 -o' O

Aruaelder:
Matr.nr •• 7 b

~'H,~nNING3N .rVIJlo;'l' ~'()H
Ai.:'l'sltlnSKRJ..;nS.

Lunde by og eo~.

SViW:DBI1!tc

Nyborg.'

stempaltri
luv nr. 140-1937.

e
e

e

IJndertegnode Rasmus Hansen, kaldet Gotfrødssn, Lunde erklærer eig villig til, eom ejer af aatr.nr. 7 ~ af Lunde by og sogn, at lade et aroal af
dette _tr.nr. frede, for at øikre den fri belie-.g6mhedaf 1wlde kirke.
Arealet beekri.,ee således. !ide matr.nr • .,~.
'redningen har tøl~ende omfang:
Arealerne wå ikke bebY&8es, ombygges eller beplantes med udaigtsødel~gende beplantnins, ligesom der heller ikke på arealerne ~ anbringes trans~
formator8tattooer. telefon- ~ telegrafmaeter og lignende eller opsættes.
skure, u4ealgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opb,8VariJ'll(
at redskaber eller lignende skøwledeforstyrrende genstande.
gjeren meddeler menighedsrådet for L\U1de sogn forkøbsret til ejendolllDlen.
Vor fredningen kræ"fes ingen erstatning.
Jes er en1~ i, at oYeP.stående trodningstilbud t1nglyaes pa min ejendOIl matr.nr. 7 R. at 1wlde by og sogn, do& uden u.dgift tor mig.
.Påtaleberettt&et i henhold til foranetående el' frednlni8nævnet
~.,endborg amtsrÅdekreds.

tor

J

·1

Lunde. den 20/6 lYSo.
(sion.): l:tasmu.s
Hansen (Uotfredecn)

I

Idet frednln&8næ"fnet for Svendborg amtsrådskredo modtager og 60dkender
toranetlende fredn1qetllbud,
beateDllll8S det, at tredningen vil være at lyse
pA matr.nr. 7 R. d Lunde by og sogn. af hartkorn:
tdr. skp. tdle.2 1/4 alb ••
'redntna8u.vnet

tor ~vendborg awtsrådskreds,

den 3/7 lYSo.

(s6gn.). K8i8er~iel8en.

Genpartene r1~ti&hed bekræftes.

~

•
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l
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REG. NR. /3J,J

%

Anmalderl
Matr.nr.,

7 .s=.
Lunde _, og sogn.

FHr;J)NINGSN/t·V~H' ..
"'l'
U()}i(1

lOlt

AM'nH(A1)~r{lUmst

~iV!';~D-

NyborES.

Stelilpøltri
lov nr. 140-1937.
1811dpoatbud }>';jnarAIr". HasllIllssen, Lunde erklærer sig villig
ejer af .ø.tr.nr.
7 .9. af Lunde by OH eo~n. at lade et areal at dette
frede, tor at sikre den tri belit\genbea ar Lunde kirke.

Undertegnede
til, 80al
matr.nr.

e
4It

Arealet beskrives

obled.e.

hele matr.nr.

7 ~.

har tølgende omfane;J
Arealerne må ikke beby~ee olIer beplantee med udeitit8ødelæggønde beplantniD&, lig880. der beller ikke på arealerne m~ anbrinBee transformatorstationer, teleton- OB telegrafmaster og li~nende eller opsættes s~tre, udeal"8steder, isboder, vogne til beboelee eller opbevaril18 at rednkabHr eller
lignende ekenbec'lstoretyrrende ~enstande. Ombygni~ af bygningens ydr~ kan
8ke med tredningSDBYnete godkendelse.
FreWngen

For fredningen

kræver jeg inaen erstat

Idll8.

Jec er enig 1, at ovenetAende f're,lningetilbudtinglyses
på mill ejendom
matr.nr. 7 2 at Lunde by og sogn. dog uden udgift for m1~.
Påtaleberett1&et i benhold til toranstående or rredninganævnet
tor
Svendborg amtsråd.krede.
Lunde, den 20/6 1950.
(.1gn.)c

I

gjner A. Haomuesen.

Idet tredninc.næynet for Svendborg amterådekrede modtager og godkender
~ranst68l1de tredllingetllbu.d, be8t~mme8 det, at fredningen vil være at lye8
pi aatr.nr. 1 ~ at Lunde by o~ eogn, at hartkorn:
tdr.
ek'p. tdK.
l 3/~ &lb••
Frednincenævnet

tor Svendborg

amtsråd.kreds,

den 3/7 1450.

(eibn.): Keieer-Nielaen.
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FREDNINGSNÆVNET>
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I
REG. NR. /.13/

()~~.s,,)

J.9j_s~
Matr. nr. 4 t Lunde by
og sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet
for
Svendborg amtsrådskreds
Nyborg
FREDNINGSOVERENSKOMST

- -_',

~'.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.
Undertegnede menighedsråd for Lunde sogn el'klærer sig villig
til som ejer af motr. nr. 4 t af Lunde by og sogn at lade et areal
af dette matr. nr. frede for at eikre den fri beliggenhed af Lunde
kirke.
Arealet beskrives s~ledeB: hele matr. nr. 4 t der er udstykket
fra mstr. nr. 4 6 Lunde by og sogn for at anvendes som parkeringsplads.
Fredningen har følgonde omfang:
Arealerne må il(ke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke pR aroalernu mi anbringes
transformatorstationer,
telefon- og telegrafmastor og lignende olIer
opaettea skure, udealgaBt~derf vogne til bcboolse eller opbevaring
af rodakaber eller lignande skønhedaforstyrrendc
genstande. Der må i
det hele ikke foretages ændri!~Gr i den nu bestå0nde tilstund, der
kan virke skæmmende lilllerhindrende for udsie;ton til eller fra kirIren.
For fredningen kræves ingon erstatning.
Rådet er enigt if at ovonstående fredningstilbud tinglyses p~
dots fornævnte ejendom, dog uden udgift for rudot.
Påtaleberettiget
er frodningsnævnet for Svendborg amtsrådskrods
og provstiudvalgat.
Lundo menighcdsr~d, don 26/11 1952.
P.M.V.
A.C. Gottrup
formand
Idot fredningsnævnet modta~er og godkender foranst~ende fredningstilbud bestemmes dot, at fredningen vil være at lyse p~ matr.
nr. 4 t af Lunde by og sogn.
Fredningsnævnet for Svendborg allltsrf-.dskrods,
den 29/1 1953.
Ke iso rTNio lsun
Dot tiltrædes, at nærværGndo frudningstilbud tinglysos som
servitutstiftonde
på matr. nr. 4 t Lunde by og sogn.
Kirkeministeriet,
den 13. decembor 1952.
P.M.V.

E.B.
Aug. Rocaen
fm.
Genparte~6 rigtighed bekræf~:~,
l.}f,redningBnævnetfor Svendbo~~tsri'ti.ilkredS,
Nyborg, dun 17. april 1953.r
.~y~

/~

J. Hva.s,"
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01337.00
Dispensationer

•

i perioden:

14-12-1989 - 02-11-2006

REu. NR.

FREDN1NGSNÆVNET
FOR
FYNS AMTS

SYDLIGE

Nævnet

har

d.d.

Lars

(09) 2116 9~

Mindedals

5700

14.12.89

den

353/89

:
Modtaget I
SkO\'- og Naturstyrelsen

Tegnestue

2E

1 ~ DEC. 1989

Svendborg

Fredningsnævnet
opførelse

r r s.

Journal nr.:

tilskrevet

Torvet

~700 SVENDBORG,

FREDNJNGSKREDS

n . Teleron

ERenSt\'cj

har

fået

forelagt

af en ny bygning

en ansøgning

på ejendommen

matr.

om tilladelse

til

nr.

by,

7-h

lunde

Lunde.

Ejendommen
af den
føres

er omfattet

fri udsigt
andre

henhold

til

til

servitutten

e

bygning

toilet

der

§

.'

er herefter

fremgår

at bygningen

og graverfaciliteter.

fra

kirken.

der

ligger

Der
ca.

at der

bygninger.

opført

oplyst,

5 m til

således

til
ikke

sikring
må op-

Påtaleberettiget

i

og fredningsnævnet.

nødvendig

i henhold

til

af vedlagte

tegninger

og

34.

ønskes

er det

49 m2 og ca.

e

kirke,

er menighedsrådet

tilladelse

naturfredningslovens

endvidere

lunde

udsigtsødelæggende

Fredningsnævnets

Den

af kirkefredningsdeklaration

indeholde

kisterum,

har

grundplan

på ca.

Bygningen

kip.

nedrives

skal

Den ønskes
i stedet

5 m fra kirken,

opført

øst

for og ca.

en kapelbygning

for at skaffe

med

plads

til

11 m

toilet,
den

nye

bygning.

Fyns
let

Amtskommunes
dispensation

nedrives

til

en næsten

er mindre

sluttet,

§ 34 lil

sendle

tegninger.

så stor

del

ansøgte

j

overfor

nævnet

henvisning

bygning,
der

herved,

tilladelse

har
under

end den,

meddeler

at meddele

lovens

opførelsen

lige

dominerende

Fredningsnævnet

4t

landskabsafdeling

skal

og al den

nye

at der
bygning

nedrives.

at nævnet
i henhold

til,

anbefa-

enstemmigt
til

overrnsstemmelse

har

be-

nalurfredn!ngsmed

de frem-

.-

Miljoministerie1

Sko'/- og Naturstyre1sen
J.nr. SN

1~/:{1- oocJ:S

...øtr.-

Akt. nr. (:).

~=~

-=====~

..tJ-----d-'d~

Nævnet

har

underrettet
m.fl.,

nævnets

for Overfredningsnævnet,

afgørelse

fristen,

Tilladelsen
5 år

kan

ikke

4 uger,

bortfalder,

fra tilladeIsens

§ 64a.

~a~~

Hans

Chr.

formand

e

jfr.

Poulsen

der

kommune,

landskabsafdeling

Tilladelsen

e
e

Egebjerg

inden

udnyttes

Fyns

4 uger

udløbet

meddelelse,

ikke

jfr.

af anke-

§ 58 stk.

naturfredningslovens

den

indbringe

om foranstående.

før efter

såfremt

kan

Amtskommunes

er udnyttet

6.

inden

naturfredningslovens

FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Dato:

lbftevej 31, S610Assens
Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

Arkitekt
Torvet

28. n o v.

Journal nr.:

Lars Mindedal's

Tegnestue

1991

Fr s. 2O 1 I 19 91

AIS

2 E

5700 Svendborg
I

/

•e
•

Vedr.: lunde Kirke, graverfaciliteter

m.m.

Ved skrivelse af 20. august 1991 har De på vegne Lunde Menighedsråd ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse
til dels anlæggelse
af
parkeringsplads,
dels opførelse af 4 kummer
opførelse af et halvtagsskur
til opbevaring
alt i overensstemmelse
Fredningsnævnet

med vedlagte

har indhentet

til affald og dels til
af gravplanker
m.v.,

tegninger

en udtalese

og beskrivelse.

fra Fyns Amtskommunes

I

Landskabsafdeling,

der i skrivelse

af 16. oktober

1991 bl.a.

udtalt:

"

•

Nord for det nyopførte g~averhus/kapel
ønskes opført et
materialeskur
på ca. 7 m delvis beklædt med lodretstillede brædder. Taget har ensidig hældning mod øst, ca. 35
cm udhæng og er belagt med tegl som graverhus. Skuret er
2,75 m .højt.
Ligeledes nord for graverhuset
ønskes opført en 12 x 1.8
m stor materialeog affaldsplads
af 1 m høje stolper
af træ med vandret bræddebeklædning,
inddelt i 4 rum.
Materiale-Iaffaldspladsen
~pfJre~ overvejende
på et nyerhvervet areal, ca. 292 m ,~der ikke var til rådighed,
da graverbygningen
blev opført.
Den østlige ende af det nyerhvervede
areal
vendt til parkeringsplads
for 13 biler.
Hele det nyerhvervede
et syrenhegn.

B&

SI\}

12. l 3/7

-

000

S-

areal

og materialeskur

ønskes

an-

omgives

af

har

tt

Begge de faste anlæg ønskes opført på et areal, der er
belagt med kirkefredning,
hvorfor fredningsnævnets
dispensation er påkrævet, jf. naturfredningslovens
§ 34.
Projektet er forhåndsgodkendt
ders konsulenter.
landskabsafdelingens

af de kirkelige

myndighe-

vurdering:

Hvis det nyerhvervede
areal'hH~de været til rådighed, da
den nye graverbygning/kapel
blev planlagt, kunne man
formentlig i højere grad have samarbejdet
de forskellige
bygninger til en egentlig helhed.

•e
e

Under de foreliggende
forhold finder landskabsafdelingen, at udformning og materialevalg
frembyder en absolut
rimelig helhed, hvis træværket, som foreslået, males
hvidt. Højden på skuret og materialepladsen
gør, at begge dele på kort afstand underordner
sig graverbygningens dimensioner.
Syrenhegnet vil dække indsynet fra det åbne land til
skur og materialeplads
på kort tid.
tandskabsafdelingen
finder sammenfattende
ikke, at hensynet til kirkens frie beliggenhed tilsidesættes,
og at
fredningens formål hindres.
På baggrund heraf har landskabsafdelingen
intet at indvende imod, at fredningsnævnet
meddeler dispensation
til det ansøgte.

"

•
•

Fredningsnævnet

meddeler

herved,

at nævnet

enstemmigt

har beslut-

tet i henhold til naturfredningslovens
§ 34 at meddele tilladelse
til det ansøgte på betingelse a(, at der før opførelsen og før anlæg af parkeringsplads
træffes fysiske foranstaltninger
skytteIse af syrenhegnet mod overlast .

til beT

Nævnet har underrettet

Fyns amts-

den stedlige

kommunalbestyrelse,

kommunes Landskabsafdeling
m. fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet
om foranstående.
Tilladelsen

kan ikke udnyttes

før efter

4 uger, jfr. naturfredningslovens
Tilladelsen

bortfalder,

såfremt

udløbet

§ 58, stk.

af ankefristen,

6.

den ikke er udnyttet

inden

5 år

fra tilladeIsens

meddelelse,

jfr.

naturfredningslovens

§ 64 a.

1Iw-\ 11lr 02J~~
Hans Chr. Poulsen
formand
lif

e
e

•
•

~.

FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 2. november 2006
Journal nr.: Frs. 50/2006

Egebjerg kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

_

Ved brev af 17. maj 2006 har Egebjerg kommune fremsendt en ansøgning på vegne Lunde sogns menighedsråd om tilladelse til etableri,ng af parkeringsplads ved Lunde kirke på
ejendommen matr. nr. 7-h og 7-k Lunde by, Lunde, beliggende Lundevej 3.
Det fremgår af sagen, at der søges om tilladelse til etablering af en ca. 50 x 35 m2 parkeringsplads. Ejendommen er omfattet af en Provst Exner-fredning fra 1950. Fredningens
formål er at sikre den fri udsigt til og fra kirken.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalel8~ fra Fyns Amt, der i brev af 29. september
2006 har udtalt:

Det er Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at projektet ikke strider mod fredningens formål, hvis de nye hegnsplantninger udføres i samme arter og holdes i samme
højde som de eksisterende, og Fyns Amt finder under denne forudsætning intet at indvende mod projektet.
"

Endvidere har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt,
udtalt, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte.

der har

Fredningsnævnets bemærkninger:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens formål. Tilladelsen er betinget af, at de nye hegnsplantninger udføres i samme arter
og holdes i samme højde som de eksisterende, således at den fri udsigt til og fra kirken ikke
hindres.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyuelseslovens § 50, stk. 1.

SWS -/2/ - ()1096 s-

Side 2/2
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
NaturkIagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.

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.

