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Navn: Hov kirke Røg.nr.: 487-02
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Kommune: Tranekær
Ejerlav: Skiften
Sogn: Hov

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Bemærkninger

~ 25/8-1950 20/3-1953

5~ og
umatr.
areal 16/11-1953 18/11-1953

• 25/8-1950

25/8-1950

• 25/8-1950

25/8-1950

Tinglyst dato

20/3-1953

20/3-1953

20/3-1953

20/3-1953

o, 100,
1 :4000

Del af ~.

Del af 41. Tidl. ~.

Hele 41. Tidl. ~.

Hele ~. Tidl. ~.

Del af 5~. og umatr. kirkegårdsareal.
Ti dl. 5.§:.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

Del af 6~.



Anmelder:

$ ~ Skiftan ojerlav,Hou sogn.

I

\
FREDHIHGOOVorenskomsi""

Stempel- og gebyrfr1,
lov rr.. 140-1937.

Undertegnede formand fOl:' Hou menigæ dxsr~, pastolr' E ..H1oDyss:egaard',
Hou, arklwrer, at rådet er vi,lligt til, rom ejer af matr9nr~.'.f"J! aj.,
Skiften ejffi'lav Hau sognp at lade et areal af dettejrumtr ..nrpi frede for.
at sikre d,en fri beliggenhed a:f Hou kirke o

Arealet beskrives således: en bræmmepå 75 meter regnet fra kirke-
gårdsheeneto

Fredningen har' flllgeni e onmang:
Areale rne mu ikke bebygges eller beplantes' re d udsigtsøde~æggendo

beplantning. ligesom dar heller ikke på arealerne må anbrin~es trans-
:trormijtorstationerll telefon- og telegrafmaster og. lignende eller opsæt:..
tea skure, udsalgssteder" isboder, vogne ti l beb'ooelse ellell' opbevaring
af Jl'edskaber e Iler lignende skønhcdsforstyrrerd e' ~ IS tandeo :

Der må i det hele ikke foretages ændringer 1 den nu bes~ående tilstand,
der kan vir ke skæmmendeeller hindre:dda for udsjgten til elleJl" ira kir-
ken.

For fredningen krcwes ingen erstatning.
Pl:ådet er enig i, at ovenstående frednings'lilbud 1i nglyses p~å dets

ejendom matronr .. G .§. af Skiften ejerlav, Hou so~, dog uden ~udgift :fur
mXg:x rådet ..

Påtaleberettieet er fr edningsnævnet :for Sverd borg amtsrådskreds og
provstiudvalget.

\

I

I
Hou, den 25/8 1950.

EoDyssegaard.
Fmdo :for menighedsrådet o

Idet :fr edningsnævnet modiager og godkenier :foranst~ni e ;f'redruingstil-
bud .. bestenure s.,. det, at ftedningen vil være at lys e på matr ..nr .. (; ~
af Skiften ejerlaw, Hou sogn ..

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kortp af hvilke~ en gon~
part: bedes henlagt på akten.

Fredning; nævnet fo r Sverdb org amt srådskreds.den 25/8 1950.
Keiser-Nielsen.

Genpartens Ii gtighed bekræftes.
Fredllh:i ::næ~reet

lor
Svendborfj j midJ~d:;/(red8

N.,-UOf4r I

~_;t!,'~17MTS. b~/~



/ - "
.....~I ~ JGenpart.

Matr.nro 6 g Skiften ejerlav
Hou sogn.

Anmelder:
Fredningsnw net f

for
Svendborg amtsr§dskreds

NyborglO

FREDl'HNGSVOVEREN SKOIV!S!:.

Stemp~log gebyrfri
lov nrol4o-1937.

Undertegnede eardejer Thorvald Jørger~cn~ Hou, erklærer sig villig til,
'-'

om ejer af matr.nro 6 ~ af Skiften ejerlav ~ Hou sogn i at l~de a"t areal
af dette matronr C> frede for at :::ti. kre den- fri beliggehhed af Hou kirke.

Arealet beskrives således~ et areal af 6 ~ 100 meter 1 dybden ~egnet
fra landevejen og 14 m. i bredden reG~et fra den sydlige grænse ~atr.
nr. 6 :E..

Fredningen har f:øJ';(>;endeorrfang:
'" iArealer-ne må ikke bebygges eller beplantæ med udsigtsødelæggende

bepiantningi ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telefo~- og telegrafmaster og l~nende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboderi vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende nk ønheds:forstyrr ende gens tande.

~Jmå i det aele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,
der kim virke skæmmende eller hindrende :far udsigten til a ler' fra kir-
ken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående :fredJlint5stilbud ttnglyses på ~ ejen-

dom matr ..nr ..6 g af' Skiften ejerlav ~ HOll sogn,. dog uden ud~if't :for
mig.

Påtaweberettiget er frednln[~_n~vnet for~Sv~ndborg amtsråd~kreds og
menighe dsr iidetfor Hou.

Hou, den 25/8 1950.
jf~xibllgx Th. Jørgensen.

Idet fredningsnævnet modtager iJggodkender for,anstående :f:i-~dning8-
tilbudi bestemmes det, at fredningen ~l være at lyse på matr~ nr.6~
af Skiften ejerlav , Hou sogn,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte: kort, af hvilket en gen~
part bedes henlagt på akten.

:ElredninB3nævnet :fer SVJmdbl"lrg amt srådskredls,den 25/8 1950.
Keiser--NieJs00.

Genpartena rigtighed bekræf1E s. Fredninosnævnet
(or

Svendbo; ml r:H:.dskredl
i~uui~

4/ _ . 1/MTS. 1S~3
I~. /li. ;,t.~

!Iltt
I.Hv~
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~npar"to
Natronro 4 ~ Ski:ften by
Hou sogn.

Anmelder:
Fr edhingsnær ne t

:for
3venl borg amt srådsla'eds,o

N'Yborgo

FREnNINGSOV~RENSKOMST.
Stempel- og gebyr~ri,
lov nro 140-19370

t1hdertegnec'e g:1l.·dejer LaU' i ts Ham en, Ski:fie n c;erklærer sig vi llig 1i l,
som ejer nf matl'onr9 4 §. a:f Sld:ften by, Hou .sogn, at lade et areal B;,f.~-
dette rratronro frede, :fer at sihTe den fri beliggenhed af Hou kirke ....

Arealet be.s1crives således:
En bræmme på 75 m,nord far Hau kirkegård regnet, :fra kirkegårdsbegnet.
Fredningen har, :fø::g end~ omfang:
Arealeæne må ikke bebygges eller beplantes rred' udsi~ødelæggen(\e

beplantJlring ,ligesom der heller ilcke på arealerne må anbringes transfor-
matorstati.. aner. telefon- og telegra:fmaster og lignende eller opsærttes
skure, udsalgsstederp isb"oder, vogne til bebo cl. se eller opbevai:-ing lllX*af
~edskaber eller lignende 3cønhedsforstyrrende genstande ..

\

For fredningen kJreves ingen ers-mtning ..
Jeg er enig i, a'~ ovenstående frednint;stLlbud tinglyses på'ln:in ejen-

t
d0l!!-matronre> 4 §. af Skiften by, HoUlsognp dog uden udgi:ft :t:ar lnigo

PåtaleberettiGet er frodning; nævnet .for Sven! borg amtsråds1o:' eds og-
menighedsrådet for Hou sogno

Skiften de~~ 25/8 19500

LoHanseno

Idet frecIningsnav net modtagett" og godkem er fer anståend e fr~dhJllig&-o,... . '

~il.bud, bestemmes det, at frednineen "I1i. l være at lyse på II18.trc>~. 4~
af Skiften by~ Hou sogn, ,

c I

Bet fredede areal er indtegnet pa vedlagte kort, af hvilket en gen-
part, bedes henlag~ på akten.

Frednings11liJvnet :for Svendborg amtsr!\dskreds ,aen 25/8 19500
Keiser-Nielsono

.... ----- ....
Genpartens rigtighed b:ekræfto.s,p I

'/'", (

. ,; ~.I: ~)"\.....t
\ ,\'" " I

l\ir
. vendborg t mt~raadskreå
b ,~bol'il 1 7 M1S. 1953
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Tu rtYVl.- af
Slcid~ Jfjerla..v
Hov Sogn-
.I,ange/.and.s NØrreHured
Sven.d.1Jorg Rrn.-l

])e., rruu:L ~€.de, tin.ier .sk:ra..verede arealer /redes

jo'" al.- sikre Hov IarM.s /rv beLig!lerzhed.
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. .. , FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
Dato: 20. april 2006

Journal nr.: Frs. 97/2005
Tranekær kommune
Slotsgade 22
5953 Tranekær

Ved brev af 16. november 2005 har Tranekær kommune fremsendt en ansøgning om tilla-
delse til at bygge et hus på ejendommen matr. nr. 4-1 Skiften Ejerlav, Hov, beliggende
Hovvej 38.

Ansøgningen var vedlagt bygningstegninger og beliggenhedsplan.

Ejendommen er omfattet af fredningsdeklarationer fra 1950 og 1968, hvorfor frednings-
nævnets tilladelse til det ansøgte er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der ibrev af 17. januar 2006
bl.a. har udtalt:

På ejendommen er den 6. december 1968 tinglyst en deklaration, hvorefter "ejendommen matr.
nr. 4 i og parceller herfra ikke må bebygges, før Naturfredningsnævnet for Svendborg Amt og
Hov menighedsråd har godkendt bygningstegning og beliggenhedsplan, der viser byggeriets udse-
ende og placering i forhold til Hov kirke". Deklarationen er anmeldt af den stedlige landinspek-
tør, formentlig i forbindelse med udstykningen fra stamejendommen matr. nr. 4 a smst.

• På denne stamejendom er imidlertid allerede den 20. marts 1953 tinglyst en såkaldt Exnerfred-
ning, efter at overenskomsten er udfærdiget i august 1950. Det tilhørende rids er udfærdiget af lsp.
Jørgen Andersen i januar 1960. Fredningsdeklarationen synes ikke overført på de parceller, der
siden er udstykket fra stamejendommen, nemlig matr.nre 4 i, log m, formentlig i 1968. På disse
parceller er alene tinglyst den ovenfor citerede deklaration, der mere har karakter af censurbe-
stemmelse.

Uanset at fredningsdeklarationen ikke er tinglyst på de nye, selvstændige ejendomme, er de fortsat
gældende, idet en fredningskendelse kun kan ophæves ved en ny til formålet.

Det stedlige menighedsråd er tillagt påtaleret i begge deklarationer, men i henhold til lovbekendt-
gøreIse nr. 435 af l. september 1978 er påtaleretten ophævet.

Planlægningsmæssige forhold

De udstykkede parceller/ejendomme ligger som områdets øvrige ejendomme langs Hovvej i byzo-
ne, udlagt til bolig formål. Lokalplanen er fra 1978 og rummer ingen forbehold om fredningsde-
klarationerne. På ejendommen kan efter lokalplanen opføres bebyggelse i indtil 8,5 meters højde.



Side 2/3

_ Miljø- og Arealajdelingens vurdering

Det må lægges til grund, at ejendommen er omfattet af begge fredningsdeklarationer. Efter den
ældste er der forbud mod bebyggelse, der kan forringe udsigten til og fra kirken, mens der efter
den nyere mere er tale om en censurbestemmelse.

Det nye hus ønskes placeret på ejendommens østlige del, væk fra Houvej. Med denne placering,
det faldende terræn og husets forholdsvis lave højde, vil udsigten til og fra kirken efter Miljø- og
Arealafdelingens opfattelse ikke blive berørt nævneværdigt.

Husets arkitektoniske udtryk er ikke ganske i stil med de øvrige omkringliggende huse, men afde-
lingen skønner, at huset omvendt næppe i sig selv vil påkalde sig nogen væsentlig opmærksomhed.

Efter en sammenvejning af disse forhold og det faktum, at der i snart 28 år har ligget en lokalplan
på området, der udlægger det til boligbebyggelse, finder Miljø- og Arealafdelingen ikke at burde
udtale sig mod en dispensation fra Exnerfredningen til opførelse af det pågældende hus, henhold-
svis en godkendelse efter den senere deklaration .•
Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse.

Under mødet udtalte menighedsrådets repræsentant sig imod dispensation under henvis-
ning til, at deklarationen skal overholdes.

Friluftsrådets repræsentant udtalte sig ligeledes imod dispensation af principielle grunde.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte på betingelse af, at

• huset bliver med høj rejsning - 45° - i overensstemmelse med nabohusene,
• huset med den brede side placeres højst 6 meter fra vejskel.
• huset males i j ord farver.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at huset med høj rejsning bliver mere i
overensstemmelse med de omkringliggende huse, at huset fylder et hul ud i rækken mod
vejen, og at huset ikke vil hindre den fri udsigt til og fra kirken nævneværdigt.

Under disse omstændigheder finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte strider mod fred-
ningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

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

"'-'---
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Side 3/3

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.
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