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Kommune: Sydlangeland
Ejerlav: Bagenkop by o sp 100 200 m

! I ,
Sogn: Magleby 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

• 142 12/8-1953 4/9-1953 Del af 142. Tidl. 15a. ~

16.§: 16.§:.
(

24/8-1950 9/3-1953 Del af ~

16.E. 24/8-1950 rHele 16-.
Forbehold ang. opførelse af en
bygning i en afstand af 5 m fra vejen.

16~ 24/8-1950 9/3-1953
s Tidl. 16a.Del af 16-.
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Genpart-
Ha~r.,nro 15 A :Bagenkop bYg
Magleby sogn"

Anmelder'
:fredning snævnet

for
Svendbarg amtsrådskreds

Nyborg.

EREDlHNGSOVERENSC OMST.

Stempe1- og gebyrftr~
lov nr. 140-1937.

Uniertegnede :fru Peir a Oonstance Rasmæ sen, Bagenkop erklærer sig
villig tilg som e~r af matr.nro 15 A af Bagenkop by, Magleby sogm, a-
lade et areal af dett e rra tr.nr. frede, far at sikreden fri te liggenhec
af Bagenkop kirke.

Arealet beskriv es l!å ledes: den del af Itl. tr.nr. 15 .! der ligger nord
for en linje øst-vest fra det s.døstlige hjørne af æ tr.nrCJ' 15...!.

]!redningen ~ :følgenie omfang;: ,
Arealerne mfi ikke' æ bygges eller beplantes ine d udsigtis:ø.delæggenda

beplantning, ligesom der heller ikke på are1erne må anbringes transfa:
matorstationer, te1efon- og te le grafmaster, og ligneni e 'eller opsæt'te
skure, udsalgssteder, is boder, \O gne til beboels e· eller opbavering af
redskaæ r eller lignende skønhedsforstyrrerxle genstande ...

Der nå i det he le ikke foretages ærrlIi. nger ~ den J:N1 be st~ende tils te.
der kan virke skæmmendeeller hindrende for ui sigten til eller fra
kirken.

For fredninge n kræves ingen erstatning"
I

Jeg er enig i, at (N enstående fredningstilbud tinglyses på. min
ejendom matronro 15 .! af Bagenkop by, Magleby sogn, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget er frednin gS1ævnet for Svend:>org amtsrådskreds •
~g menighedsrådet :tb r BageIllkopo

Bagenkop, den 24/8 1950"
Petra Rasmussen.

Idet fredningmævnet modtager og gOdkerder foranstående fred-,
ningstilbud, best.~mes det, at fredningen vil ~re at lyse på. matr.
nr. 15 .! af Bagenkop by, Mag1.eb.ysogn. '

Det fredede areal er indtegnet på et en ~verenskomst' vedrørenda
16 A emdso vedlagt kort, af hvilket en genparl er re nl agt på aktenq

Fredningsnævnet fo r Svendborg amtsrådskreds, den 24/8 1950.
Keiser ...Ni;elsen ..- - - - - - - - - - - ~ ~

28FEB.1953Genpartens rig~ighed bekræftes.

Fredningsnævnet
(or

Svendboi~)/ m:JI.,~d· i.ied"
1'\~c..\l(iI

l t01U101.D.~~'U Ir" ... tc1se.

...... l\lPplCllllt W. lI&aIIa'

J.Bvass
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Genpar'l ..
Matr.nro 16 å
B~genkop by, ~agleby sogn ..

Anmelder:
Fredning:; nævnet,

:Kor
Svendborg amtsr~dskreds

Nyborg.

Stempe1- og gabyrfi'i
l"ov nr. 140-1937 ..

Undertegnede boelsmand Rasnus Jensenll Bagenkop erklærer sig vi llig
til, oom ejer af natronro 16 å af Bagenkop by, , Magleby sogn at lade d

areal af dette matretnrep frede, fa:' at sikre den fri beliggenhed af Ba-
genkop kirke ..

Arealet beskrlY es s~ledes t en 'Ir æmmep~ 20 meter regne t fra kirke-
gårdens hegn.

Fredningen ~r :tllJgende omangt ...
Arealerne m~ ikk e beby'Bges elJe r beplantes: #led udsigtsødelægge nde

beplantning? ligesom dpr ha 11er ikke p~ arealerne må anbrin;ges tr ans-
formatorstati. aner, telefon- og telegrafmaster eg lignende elk opsættes
skure, udsalgsstederp isboder, w gne til beboelse eller oopbevaring ae
redskaæ r elI er lignende sk ønhedsfors'\yrrenl e ge nst andeo Der må :l. det
hele ikke foretages ændringer i den nu best~en'l e til stand, ;der kan 'tZl r-
ke skæmmendeelJe r hindrende p~ udsigteirl til eller fra kirken.

For frednirg en kræves ingen erstatning, .
Jeg er enig i, at ovens1å ende fr edningstil> ild tinglyses pl mm

ejeni om matr.nro 16 å af Bagenkop by, Magleby s~gn, dog u-den udgit't
:fer mig. :

P~taleb erettiget er fredningsnævnet for Sve~ borg aut srådskreds og
Ba@ nkop memgm dsr~do

Bagenkop a den 24/8 1950.
Rs.. Jens eno

Idet fredningsnavnet modtager og godkenl er foranståend.t'frednin~-
tilbud, be stemmes det, at fredningen vil være at lyse på natr.nr. 16.1
a:i Bagenkop b,y" Magleby sogn.,

Det fredede areal er indtegnet p~ vedlagt e ~ort, af hvi iket en geD-
part bedes henlagt på akteno ,

Fredningsnævnet for Svem borg amtsrådskreds, den 24/8: 1950.
Keiser~N:ielsen. i

... --w
26FEB.1953·~enpartens rigtighed bekræftes.

Fredr,in· :~r,~G'mot, II, ,

Svoi,,:bo l i..........1I'.11o,1l Lr..... ~else.
Å aWlll1caAt il>I cIcAøa' ~,

J.Hvas.
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REG. NR. /31,z

Genpart.
matr.nro 16 ~ Bagenkop by,
Magleby sogn.

Anmel:der~
Frednin8'3nævre t for

Svendborg amtsrådskreds
Nyborg.

FREDNINGS av ERENSKO~jST

Stempel-og gebyr.fri
lov 140-1937.

I
I
I
I

\
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Undertggnede fru Christine Buch der h ensidder i uski:ftet bo efter min
den 30/8 1945 afdøde ægtefælle, slagtermester Harald Ingvard Andersen
Bu'h erklwrer mig villig til, som ejer a:f rm. tronro 16 !:. af Bagenkop

. -by Magleby sogn, at lade ei areal af dette matr.nr. frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Bagenkop kirke.

Arealet beskrives,således& hele matronr. 16 !:..

Fredningen har fø1gende omfang~ l

Areal Er ne må ikke bebygges olIer bep1antes med Udsigtsødelæggen-
Ide beplantnj ng pligesoW der heller ikke på arealfarn.emå anbriEJg6s trans-
~ormatorstationer~, telefan- ~g telegrafmastar og lignende eller opsæt-
tes slpmr-cl~ udsalgs,steder, i-aboderi 'l"Ognetil beboelse eller,.opbeTaring:
af·redskaber eller lignende skønheusforstyrrendel genstand90lDer må
i det hele ikke foretages ændringer i den nu beatåonde ti1stamd~ der
kan virke skæmmende eller hindrende for u:l sigtemi til El ler fra kirken-

Jeg ~rbehGlder mig dog adgang til eventuel~ at opføre en villa-
bygning i en afstand fra vejen som til den tid nærmere aftales med
frednings l1D vm to

For fr~dningan kræves ingen erstatningo
Jeg er enig: i, at ovenstående fredningstilotlJdtinglyses .på min

ejendom matron;t'o16 !:. af Bagenkop by, Magleby sogq:., dog ud~lliudg:i:tft,

for md.g..
P!taleberettiget er fl1adningsnævnet for Sven borg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Bagenkop!o _
Bagenkop, den 24/8: 1950.

Q:hristi.ne Buch.
Inet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbudi bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.nr. -.116~ af Bagenknp by, Magleby sogn ..
Fredningsnævnet fer Svem borg amtsrådskreds, den 24/8 1950.

Keiser-Nielseno

... - - - ~
28fEB.\SS3
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Genpart.
Matr. nr. 15 ~, Bagenkop by,

l-laglebysogn.
Anmelder:

Fredningsnævnet
tor

8vendborg amtsråds kreds
Nyborg.

F R E D N I N G S O V B R E N S K O M S T:

Stempel- og gebyrtri,
lov nr- 140 - 1937.

Undertegnede gård~jer. Åge Nielsen, Bagenkop, erklærer sig villig
til som ejer af matr. nr. 15 ~ af Bagenkop by, nagleby sogn~. at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den frie beliggenhed at Ba-
genkop kirke. ~

Arealet beskrives således: Et areal af 15 ~ begrænset mod vest og
nerd af kirkegården, mod syd af nordgrænsen af 15 ! og mod øst af en linie
fra det nordøstre hjørne af 15 ! til det nord derfor liggende sydøstre
hjørne af kirkegården.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigteødelæggen-

de beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure" udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el-
ler lignende skønhodsforstyrrende genstande. Der må i dot hele ikke fore-
tages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende oller
hindrende for udsigten til eller fra kirkon.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Bagenkop.
Bagenkop, den 12/8 1953

sign. Åge Nielsen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud bestemmes, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr. 15 ~ at
Bagenkop by, Magleby sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den 27/8 1953.
Keiser - Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
(,')

Fredninnsnævnet - 1 .vet . 195,3
lor h.

Svendborg , ml~ra8d:>kle~.t:. 'du
"'''hM''' . _ I ..~I V/~
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fYNs AMTS SYDLIGE fllEDNJNGSKllEDS
Eansevej U . TelefoD (09) li 1693

137:6
JH fredn:rgsi eglsteret
til. or.ientering /'142-'~ ~

"00 SVENDBOR.G. den ti: 12.86

Journal nr.: Fr s. 280 / 1986

,.
"r~.'· ~)/a.~;y,~/

Modtaget I frednln;satvr81•ltn

1 O DECRI. NR.
D.d.har man tilskrevet Hans Egemose,Kirkevej 7,'93' Bagenkop,sålede:

" I et gennem Sydlangelands kommune hertil indsendt
andragende har De ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr. nr.
16 r Bagenkop by, Magleby, at opføre en muret garage. Det fremgAr,
at garagen skal opføres i skel til naboejendommen og have fælles
mwmed garagen pA denne. Bygningsmaterialet vil blive gule mursten,
og den skal have flat eternittag.

Den pAgældende parcel er behæftet med deklaration, lyst
den 27/7 1960 til sikring af udsigten til og fra Bagenkop kirke.
Der må herefter ikke ske bebyggelse m.v. på parcellen eller fore-
tages ændringer den bestående tilstand, som kan virke skæmmende el
ler hindrende for udsigten til eller fra kirken. Den daværende ejer
forbeholdt sig dog adgang til "eventuelt at opføre en villabygning
i en afstand fra vejen, som til den tid nærmere aftales med fred-
ningsnævnet.1I

Det ansøgte kræver herefter tilladelse fra fredningsnæv-
henhold til naturfredningslovens § 34.

Bagenkop menighedsråd har ikke haft indvendinger mod ansøg·
ningen. Sydlangelands kommune har heller ikke fremsat indsigelser,

net

men har henledt opmærksomheden pA, at grunden er behæftet med en de-
klaration om forbehold angående opførelse af en bygning i en afstand
af 5 m fra vejen.

Amtskommunens fredningsafdeling har intet haft at erindre
mod det ansøgte, idet man har skønnet, at den nye garage, der skal
opføres i samme stil som garagen på naboejendommen og i forbindelse
med denne, ikke vil få nogen væsentlig betydning for udsigten til
eller fra kirken eller for oplevelsen af kirkens nærmiljø.

Et medlem af nævnet har besigtiget forholdene på stedet.



e
e
e

.,, Nævnet har ikke skønnet. at det ansøgte kan komme i

strid med fredningens formål. og når yderligere henses til
forbeholdet i fredningsdeklarationen, har man ensstemmigt beslut-
tet at tillade det ansøgte i medfør af naturfredningslovens S 34.
Det er en betingelse for det tilfælde, at man vælger at pudse
eller male mure~ da at holde denne i dæmpede farver.

Andre myndigheders tilladelse, jfr. særlig det anførte
om kommunens forbehold, kan være fornøden.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse.
Fyns amtsrådf,:tkt ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets
afgørelse for Qverfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder. såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens
§ 64 a. "

Hvilket herved meddeles.

~~>Jul. Paulsen
formand

Fredningsstyrelsen
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Dato: 20. december 2006
Journal nr.: Frs. 7412006

M. S. Rosbæk ApS
Projekterende og rådgivende Ingeniører
Færgevej 4
5700 Svendborg

Ved brev af 6. september 2006 har De fremsendt fornyet ansøgning vedrørende godken-
delse afbeplantningsplan på et fredet areal, matr. nr. 16-u Bagenkop by, Magleby, ved
Bagenkop kirke.

Der er fremlagt diverse ~egninger og materiale vedørende beplantningsplar.en.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredning til sikring af det fri 11dsyn til og fra
kirk.~n.

Fyns Amt har i brev af 29. november 2006 bl.a. udtalt:

Besigtigelse
Ved Fyns Amts besigtigelse 15. november 2006 blev det konstateret, at der er en
højdeforskel på ca. 1,5 m mellem kirkegården og m'ltr. :1r. l6u Bagenkop By, Mag-
leby. Jmle på kirkegcirden står en hæk, som er ca. l m høj. Neden for Kirkegården på
matr. nr. l6u Bagenkop By, Magleby, var der langs kirkegården beplant-ning, som
nåede op til hækken inde på kirkegårdens højde, hvilket betyder, at den ek-sisterende
beplantning neden for kirkegården på matr. nr. l6u Bagenkop By, Magle-by, er ca.
1,5 m høj.

Den nuværende beplantning hindrer i lille omfang udsynet til kirken. Udsigten fra
kirken hindres ikke af den nuværende beplantning. Den eksisterende beplantning fjer-
nes ikke i forbindelse med projektet.

Beplantningen
Af beplantningsplanen, som Fyns Amt modtog sammen med kopier af ansøgningen
fra fredningsnævnet, fremgår det, at den ønskede beplantning skal være hvidtjørn,
paradisæble og forsytia, som skal plantes og vedligeholdes således, at beplantningens
højde ikke overskrider 1,8 m i højden.

Det er Fyns Amts vurdering, at paradisæble ikke kan vedligeholdes til at være under
1,8 m, da det er et træ, som bliver op til 5 m højt, som hæk har paradisæble efter Fyns
Amts vurdering ingen værdi. Derfor er det Fyns Amts anbefaling, at der ikke gives
tilladelse til beplantning med paradisæble.
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Da der er en højdeforskel på ca. 1,5 m mellem kirkegården og det areal, hvor be-
plantningen ønskes foretaget, vil en beplantning med en højde på 1,8 m ikke hindre
udsigten til eller fra kirken. Derudover vil en del af beplantningen blive plantet endnu
lavere, idet der vil blive gravet ud til vejen og den nye beplantning også ønskes plan-
tet på vejskrænten.

Derfor har Fyns Amt ingen indvendinger imod, at der gives tilladelse til en beplant-
ning med hvidtjørn og forsytia. Det skaldog understreges, at tilladelsen til den nye
beplantning bør gives under forudsætning af, at der sker vedligeholdelse til under 1,8
m.

Vejen samt dens udstyr
Der er endvidere søgt om at anlægge en vej på det fredede areal, herunder 3 lygte-
pæle på hver 4 m. Vejen vil på en del af strækningen blive lagt ned i terrænet, og der
vil blive udført vejskrænter på begge sider af vejen på en del af det fredede areal.
Den vejskrænt, der ven mod kirkegården, ønskes beplantet. Vejen kommer til at ligge
under elle rpå højde med det nuværende terræn på det fredede areal, hvorfor udsigten
til eller fra kirken ikke vil hindres. Anlæggelsen af vej samt lygtepæle vil efter Fyns
Amts vurdering ikke virke skæmmende på kirken eller hindre udsigten til eller fra
kirken, hvorfor Fyns Amt ikke har nogen indendinger mod, at Fredningsnævnet for
Fyns Amt giver tilladelse til anlæggelse af en vej og 3 lygtepæle på det fredede areal
på matr. nr. l6u Bagenkop By, Magleby.

Ved brev af 31. oktober 2006 har Sydlangeland kommune bl.a. udtalt:

Projektet har været behandlet i udvalget for teknik og miljø, hvor man besluttede at
anbefale beplantningen som anført, samt at lleddele godkendelse af vejbelysnings-
projektet, idet der er meddelt di~pensation til den anførte lyspunktshøjde, hvilket
herved meddeles.

Ved nævnets besigtigelse af ejendommen udtalte meuighedsrådei, at der ikke var pro-
blemer med beplantningsplanen udover den del af planen, der ligger foran kirken. Me-
nighedsrådet indstillede til nævnets repræsentant, at hækken og træer foran kirken og kir-
kegåden mod vest ikke må blive højere end kirkens og kirkegårdens egen hæk, d.v.s.
maksimalt 0,75 meter over niveau i forhold til arealet foran kirken.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte med den betingelse, at hæk-
ke og træer foran kirken og kirkegården mod vest højst må blive 0,75 meter over niveau
med arealet foran kirken. Under denne betingelse finder fredningsnævnet ikke, at det ansøg-
te strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. I.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes fore Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skrift-
ligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttel-
ses lovens § 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.

S R.uDhul! ~

•
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