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Afgørelser - Reg. nr.: 01369.00
Fredningen vedrører:
•

Nr. Longelse Kirke
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•
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Røg.nr.:

Longe1se kirke

475-02

(bb0.0eJ

•

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

,

.

I

Rudkøbing

o

Nr. Longelse by

I

sp

100
I

200m
I

1:4000

Longelse
Dekl./Kendelse
dato

Tinglyst dato

lii

23/8-1950

12/3-1953

Del af lii.

l~

23/8-1950

12/3-1953

Del af l~.

1112

23/8-1950

20/9-1950

Hele llb.

13.§;

23/8-1950

20/9-1950

Hele 13a.

1312

23/8-1950

20/9-1950

Hele 1312•

Matr. nr.

•
'.

b

8

Bemærkninger

(

REG. NR.
Genpar",,,
Matr.nr~, 13 :2.
Nørre Longeis. by,
Longelse sogn ..

/.1~ 4J

Anme:bder!
JlIredningsnævnet
for
Svendborg amtsrådskredB
N,yborg.

20 sep. 1950.
FREDNINGSOVERENSKOMST.
StemJel- og ~by~1
10v nr ..140-1937.

•

IDhdertegnede fru Else Busoh-Petersen og proprietær Christian
Busch- Petersen~ Møllegaard pr. Lor,gelse erklærer/lfg villige ,til,.&m ejere
af matronro 13 ~ af Nørre Longelse by, Longelse sogn, at lade et areal af
dette matr.nro frede, far at sikre den fri beliggenhed af .ørre Longelse
kirke.
hele
Arealet beskrives således~/matr.nro 13 ~
hedningen !'ar:e, l~nde omfang:
Arealerne må ikke pebygg es eller beplantes De d udsigtsaCIeJæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne
anbringes transfortorstationer, telefon- og telegr~ster
og ligBend~ eller opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller til opbevaring af redskaber eller lignende skønehedsforstyrrende genstande ..Der må t det hele
ikke foretages ænaringer i den DU bestårende tilstand, der'kan, virke skæ~
mende eller hindrende ~or udsigten til eller fra kirken.
For frech ingen kræves ingen erstatning ..
Vi er enige i, at ovenståeni e fredningstllblld
, t i.ll1gly ses~på var
I
ejendom matr ..
nro 13 ~ af Nørre Lon~lse by, Longelse sogn t do g ui en ud~1:ft f()r os ..
Påtaleberettiget er fredningsnævnet far Svendborg Amtsrådskreds.
og menighedrådet ~or Lon~lse ..
~o Longelse. den 23/8 1950 ..
Else Møllegaard Busoh-Petersen
Chr. Busoh-Petersen.

må

I

\

•

Idet f.redningSD.ævne~modtager og godkender f~ranstående :tredningSo-o
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matronr.13-! af
Børre Longelse by, Longelse,sogn.
Fredningsnævnet far Svendborg amtsrådskreds" den 23/8 1950.
KeiseJr"ooNielsen.
:

.'

Indfør1 i dagbo~n for retskreds nt" .. 36, Rudkøbing
købstad og Langelands harreder,den 20osept. 1950.
Tinglyst ..
Longelse I blad Akt: Skab E.nr. 46.
Rudkøbing købstad og
E:Onnevie.
Langelands herreders ret

~~-----------------~
Genpartens rigtighed bekræfteso
/1
f~

Frodr,inr.;snævnet
lar

. _ ~l~n\!b(,:~ r ml tc1'.oJkreds
- Irl/:'"
..:• ..,)'.: - li II/l"!

l"

I
REGn NR. /36"
Genpart.
Matr.nr. 11 ~ og 13 g
Nr. Longelse by,
Longelse sogn"

Anmelder~
Fredningsnævnet
for
Svendborg amsrådskreds
Nyb arg

FREDNING ro VEREHSKOMST.
Sten pe1-

og g ebyrfr:l-

lov nr" 140-1937.
2008jj;.

1950.

Undertegnede boelsmand Rasmus Johansen, Nr. Longelse erkiærer sig
villig til, som ejer af nav.nr. 11 B. og 13 å af Nørre Longelse by,
Longelse sogn, at laede et areal af dette matr.nr. frede for at sikre
den frie beliggenhed af Nørre Longelse kirke.
Arealet be skI'ives således l hele 11 :E. og 13 ,I.
Fredningen rar :ft1llgMdeomfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes ,med udsigtø~delæggend.
beplantning, ligesom der heller ikke på areale~ne må anbringes transformatorstationer, te~efon- og telegrafmaster åler lignende, eller o~
sættes skure, ~dsalgssteder, isboder, ~gne til beboelse eller 9pbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående ~ilstand, der
kan virke skæmmende eller hlfmdrende for \Xl sigten til eller: fra kirken.
- For fredningen kræves ingen erstatning,o
,
Jeg er enig i at ovenstående fredningstilbu~tingly~es på min ejendom matr.nre. 11 Bo og 13 A af Nørre Longels El byp Longelse sogn, dog
uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet og men1ghedsrådet:far Longelse
sogno
Nørre Longelse, den 23/8 1950.
Rasmus Johansen.
,

I

I

(.

I

Idet fredningsnævnet modtager og godkende~ foransitåe~e
frednings~
~ilbudp be stemmes det, at fredmingen vi l være at tinglyse ;paa matronr.
11 ~t og 13 å af Nørre Longelse by, Longelse sOgD.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskre~s. den 23/8'1950.
Keiser ...
Niels en.
:Ji:ndfør"i.
i dagbogen for retskreds nr. 36,! Rlidkøbing,købstad
og Langelands herreder, den 20 sept. 19500
!:i.nglys"i..
Longelse II blad Akt a skab A.nr. 31.
Rudkøbing kjølbJstad
]il',onn-evie.
og Langelands herreders
ret.
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Afskrif-t.
Matr.nr. l g
Nørre Longelse by,
Longæse sogn.

Anmelder:
l'redninglnævne1;
for
Svendborg Amtsraadskreds
Nyborg.

FREDNINGSOV:ERENSKOMST.
Stan pel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.
Undertegmede gårdejer Anton Eriksen, Pederstrup erklærer sig ~llig
til, som ejer afmatronro l g af Nørre Longelse by, Longe~se sogn, at 11
de et areal af dette matr.nr. frede, for a t sikre den frL.beliggenhed
af »ørre Longelse kirke.
Arealet beskrives således : en bræmme på 75 meter øst og nord for
kirkegaarden, regnet fra kirkegårdsdigeto
Fredningen har :& 1gende om:fanga
--.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes mad udsigt~ødelæggende
beplantning, ligeso~de~ heller ikke på arealerne
må anbringes
trans.
,
formatorstationer, telefon- og telegrafaeter og lignendeelIer opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, wgne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstandeo Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu beståe~de tilstan~, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til ell~r fra kirken.
For fredningen kræves ingen erstatning.
!
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pJ"må.n ejen
dom, matr.nr. l g af Nørre Longelse by, Long~se sogn, dog uden udgift
for migo
,
Påtaleberettiget h henhpld til foranstående er fredn~ngsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds og menighedsrådet for Longelseo .
Pederstrup, den 23/8 1950.
Anton Eriksen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredw
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil'være at lyse på matr.nro
l g af Nørre Longelse by, Longelse sogno
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, at hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Svendborg Amtsrådskreds, den 23/8 1950.
KeiserwN:l.elsen.

.

Itskriftens rigtighed bekræftes.

Fredning~nævnet
Svondbolll

lor
ml..rabdJkreda
.'~.·i.r.,)(i
f

'

~I

r /2.)" ,'"

.\

REG, Nit

~

GenpaJtt.
Matr.nr. 1 k
!lir.Longelse by,
Longelse sogn.

/J~9

Anmelder:
Fredningsnævnet
for
Svendborg amtsrådskreds
llyborg.
~REDNINGSOVERENSKOMSTo
Stempel- og gebyr.fri,
lov nr. 140-1937.

Undertegnede husmand Jens Peter Jensen ~rksen, Nr. Longelse, erklærer sig villig til, som ejer af matr.nr. l k 'af Nr. Loagelse by,
Longelse sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Longelse kirke.
Arealet beskrives såledest
1'5 m. af Da tr.nr., l k "'est for kUkegårdsdiget,
regnet .•fra dette.
~dningen
har følgende omfang.
f
,
Areal erne må ikke b ebYBges eller b eplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom d&r heller ikke på arealerne må anbringes,transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsætt~s
skur e, udsalgssteder , isboder, 'Vogrleti l beboelseelIer op.etaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.'
Der må i det
,
.
?ele 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 ovenstående fredning; tilbu~ ti.. nglyses på Dbi. ejellldom matr.nr. l k af Nr. Longelse by, Longelse sogn, dog uden udgiftt
for mg.
I
,

Påtaleberettiget i henhold til foranståe~de er fredsninganævnet
Svend b org amt srådskr eds og Longelse menighedsråd.
N!r. LomgeJs e, den 23/8 195o.
Jens Peder Jensen Dirksen.

for

Idet fredningsnævnet modtager og godkerd er foranstående fredningsti~,-t'
bud, bestemmes det, at fredningen ul være at lyse på matr.nr., l ~ af
Br. Longelse by, Longelse sogn.
.
el;v~Jdrørende metro nr; l g vedhæftet
' Det fredede areal er indtegnet pa vQalQgte kort, af hVilket en geb,
er
(part ~9Qe&' henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Sverd borg amtsrådskreds,den 23/8 1950.
Keiser-Nielsen.
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