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N~n: Gestelev kirke Reg.nr.: 473-02
ILt 08 .00

•
•

Kommune: Ringe
Ejerlav: Gestelev by O 50 100 200m

! I I !

Sogn: Gestelev 1 :4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato I Bemærkningerdato

I ~ 29/10-1950 9/4-1953 Del af ~. -Forbehold ang. genapførelse af bygn::'?1-:
ger og ang. tilbygni~ger tLl de bestå-
ende.

• ~ 29/10-1950 9/4--1953 Del af ~. Tidl. 7i og ~ .
16m 15/2-1954- 17/2-1954- Del af 16m.
16Q. 29/10-1950 9/4--1953 Del af 16.9..

Forbehold ang. genopførelse af bygn.1.n-
o sted.ger pa saIlTIle

16.§. 9/11-1950 9/4-1953 Del af 16.§..

50f 29/10-1950 9/4--1953 Del af 501. Tidl. 7i.
umatr.
areal 29/10-1950 Del af umatr. gadeareal .
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Gen@rto
SEljjp~~~
Natr.mr o 4 .E: Crestele v by og sogn

Frednjn~8ov~renskomst.

I
REG. ~Ut'/Vc' 2 ~

lo
Anmelder~

Fr edniIl(';snOllæ t
for

Svendborg amtsrådsl, reds
nyborg.

S~empel- og gcbyrfri
Jov nr.140-1931o

"'O-...;>

Undertegnede :Cm'nI'd1.l'tfor GeL..teJev sogns sogneråd, 6.},rdejer lIans JarLen
Hansen, Gestelev, erklærer, at kommunener villig til, ro n{ejer af' matr.
nro ~ ~ ng det umatrikulcrcde gadeareal vest far kirken af Gestelev
by og Go;.,n, at lade et are"l af tlette nntX'.lJr .. frede, for at sikre den
fri re lig.::;onhed id Ge:::tolev l~irke •

ArealGt buGkrives s[lled,)s: den del af' matr.nr" 4 Ja, der lligger nord
for skolens bygnill:s-er samt e;adearealot V3 st :Ib r l~keeaardeh, Arealet
henlii;ger til bl'Ug som parkeringspJads og legeplads for skoleno

Fredningen mr' følgenie omfang:
AroaJsrne me, ildce bebyggon dler boplantes med ud siGtsødelæggel1de

beplantning, li8esom der heller ikke p1arealerne må anbringes transfor-
torstalioner, telefon- oG tele~afma8ter 0& lignende eller'opsættes sku-
Fa, ui salgssteder, islloder9 vogne til beboe1..se eller 8 pbevaring af red-
skaber eller lignende skønbodofb rstyrrende geæt an de .. Der må i det hele
ileke foret aces ændrinGer i den nu 00stående tilstand~ der kan v.i.rke
slcmmmendeeller hindrende for udsigten til eL Ja r :tea. kirkeno Genopførel
se efter brand eller li0nende, nyopførelse af oygnin0er oG tilbygninger
til de nu boctuende kan kun slcc et'tor fTednirgsnwvnets €P dkcrd else af
bye;ninc;steGnin[~c;r og beliggenhedsplan .

For fl'edningen kræves iWjon erEtatningo

Rådet er enie;t i, at Olensi1l.ende fr odnings til. ud :tixldgPllqrå ting-
lyses p:l dets farnUlvnte ojendom, doG mon udgift for korrununen.

Påtaleberettiget er frodningmævnet :fu r Svendborg ant srådskreds
og menigle dsrådet for Gectelev.

Gestelev, den 29/10 1950.
lIoJ.Hanseno

Sognerådsf'IDIo

Idet :fredningsnævre t modtager og godkeni er f(I' anstående fre dningstil-
bud, bestemmes det, at :frcChingcn v.i.1 V'<l3rcat lyse på ætr.nr. 4 å af

Gestelev by og sogn.
Det fr edede areal er ira tegnet pa vedlagte kort, af hvilket en gen-

part bedes henlagt på ~{ten.
Fredningsnævnet for Svem borg amt~Jrådskretls»den 29/10 195iJ.

Keiser-Nie1 sen.

Fieu L,~\"IIi:-Jvnef
t ,1(

Sver,duo, -~ , I>;~.r__d(,)kredll

1t,~~~Y.~C,(.,~1API<.
Genpartens rif,'tighed bekræftes. I~

.. T~ Y
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REG. ~~R. .//;/04'

Genpart.
Hatr.nro 16 g Gestelev by

Anmelder:
Fredn:i.ng.sncvre t

far
S.ven dbar g amtsrådsl(t' eds

Nybcrg.

og sogn.

FHE.DIH11 GSOVEnEN SRIDMST.

Stempol- og ~ byrfri
lov nr ..14o-l937-

Underteb'ilede t,Taver Hans Larsen, Ge.3telev erkhJrer sig villig ii l, som
eje~ af Ira t, .nr9 16 q af Ge.stelev by og s ogn~ at lade et areal af det-
~e matr.nr .. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Gestelev kir-
bo

Arealet beskrives således: en br~mme på 15 meter regnet fra kirke-
gårdsdig et.
. Fredningen har fø 19e.ndo om:fang~
l' Arealerne må ikke bebygges eller be~antes med udsigtsøde1æggendo

b€plantning, ligesom .der heller ikIm P:1 arealerne må anbringes trans-
formatorstationer~ telefon- og telegrafmaster og lienende eller op-
sættes ffi:Ul'e, ulsS3,lgssteder, isboder, wgne til beboelse eller op..,.
bevaring a:f redslaber el'wr lignende skønhedsfarstyrrende genstande •
.Ddor må i det hele ilcl:e foretages ændringer i den nu bestående til-
stan.d~ der kan virke :,skæmmGnd~eller hindrende for ui sigten til eller
fra kirken.. Ved geMopførelse efter brand eller lignende skal byg-
ningstegninger og re liggenheds:plan for elægg,es :f:rodningsnæ~et ti. l god-
kendelse.

~For' fredningen kræves ingen ersia tning.
Jeg er enig i, a~ ovenstående fredninl~; s~ lb1ll.dti. ngl;ys es på I}f~ for-

nævnte el endom, dg g uden udgift for mig.
Påtaleberettiset er fredningm ,J/ net :Ib r Sveni borg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Gestelev.
Gestelev, den 29/10 1950.

&.n8 Larsen.

Idet fredningsnæv.aet modtager og godkender fore..nstående frednings-.
tilbudp bestemmes det? at fredningen vil vame at lyse på ma"åt'.nr..
16 ~ af Gestelev by og sogno

Det :fredede areal er indtegnet på vedlagte kort~ af hvilket en
genpart bedes henlagt pu akten.

Fredningsnævnet :for Svendborg amts:zr:fidskreds,den 29/10 1950.
E:ed.ser-Nielsan.

Genpart ens ri.gtighed /bekræf teSt
Fred,'dl if.jSnævnet

for
Svendborg f ti1brJ;:;d~kled$

NYIlOf&. ..
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REG. ~~R~/~c,
Gen@r1;o
Matr.nr. 7 i, 8 .!a og 16 Æt
Gestelev by og sogn.

Anmeldera
Fr edning; næriet

for
SvendboFg amtsrådskr eda

Niybargo

FredningsoverenSkomsto
Stempel- og gå:>yr:fri
lov nr. 140-1937:

Umertegnede sognefoged, gårdejer .Tens Chr:is tian Jens en" Gestelev,
erklærer sig villig ti. l, rom ejer af I1Qtrconrll7 1, og 8 å og 16 .m. af

Gestelev by og sogn at lade et areal af dette matr.nr. fredep ~fo~ at
aiki:e den ::ttri beliggeJ:llhed af Gest ele .. kirke.

Arealet beskr:ilTes såle!ies ; en bræmmepå 10- meter langs 18~sts-iden
af vejen der går ;vest eg nord for kirken samt 15 meter a{,16 ~ spn fDr kir-
kegårdsdiget ..

I Fredningen har fø IgEnde onffpga '
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med Udsigtsødelæg~nde

beplantning. ligesom der heller ikke på'arealerne ~å anbringes traoafor-
matorstationer, "telefon- og telegr-afmaster og lignende, eller CJpsættas
skure .. udsalgssteder, isboder, vogne til beboeL se. "eller opbeva'ririg af•
redskaber eller lignende skønhedsfarstyrrende genstande-o Der ~å 1 det
hele- 'ikke foretages ændringer i den nu bestående t:l..lstandll de; kan vir-

, ,
ke skæmmendeeller hindrende for udsigt~ 1;il'eller fra kirken.

For iredningen kræves ~gen erstatning. ~
Jeg er enig i, a.t 8venstående fredningsti IbU(lltinglyses på m:iJn for-

, t

nævnte ejeudonl', dog uden udgift for mig. "
: 1 .

Påtaleberettiget er fredningsnwnet for Svendborg a.mtsrådskr~da og
menighedsrådet for Gestelev ..

Gestelev, den 29/10 19500
JoKB.clJ'enseJlJJ.. .

Idet frednings~vnet mo4tager "og go dkem er f:tIoanståenl e :fred~il"\gstil-
bud, bestemmes det" at fredningen 'li l være at lyse:på matronr~7"!p 8.!
og 16 1!l af Gestelev 'by eg sogn .. ' ',\ ,

:Det fredede areal er in diEgnet på vedlagte kort, af 'bv.l.lketi ~ €;eD-
f

part bedes henlagt på akt en..

'Fredningsnævnet f8r Svem borg amt srådskreds, den 29/10 1950.
ICe1.ser...Nielseno

Genpa.r.tens
Ali,

rigtighed bekræftes. ~I
, Fredllifl~lsnævnet

for
Svendborg j- mtsraadskreda

I~)'bo(i'

~
I.Hva I

-1 APR 1::~
~.)~k,,-
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Genparit-
ma.tr.nr.

Anmelder iB
16 ... ,Gestele'lt by og
sogn

Fredl!linganævnat ~
"for

Svenl borg amtarådskrel!s.
Nybargo

Fredningsoverenskåms~.

atempel. .... og g ootyrh'i ,
lov nro 140-1937.

Undertegnede arbejdsmand Svenl Aage 'NieJs en, Gest elev erklærer sig
villiG til som ejer af na tro nro 16 s af Gestelev by og sogn at lade et- ,
areal af dette n~trønro frede, for at sikre den fri beliggenhed af Ge-
stelev kirke,

Arealet beskrives således; en bræmmepå 15 neter Ji"egæt itra'kirke-
gåJrdens digeo

Fredningon la r f ø:\gero e amt' angil , ,
Arealerne må ikke bebygges eller beplantas De.dudsi'g;,sødelæggende bo--

plantning • ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
v1;cm~tationer, telefon. og telegrafmaster og lignende elleri'op~ættes, , ~
skure, udsalgssteder~ is boder, vogne til beboet ae eller opb~vat~ af
r-edskaber eller l~nende skønhedSforstyrrende g~rata.niOi> Der ml i det
hele ikke foretages ændringer i den nu beatåemi:tide i11stand~ der kan
virke skæmmende eller hi. ndrende for ud sigiten tiJ, eller fra kirken.

For fi'edningen kræves ingen ers.tatninge> I
, t I

J'eg er enig i, at ovenstående :fl'ech,in19 tilb~ii nglys es pA.~ for-
næVnte ejendom, dog ul en udgift; for mig. ~ ~

• l ~ :

Påtaleberettiget er fredningsllæVne.t fer Svem~borg amtsrådskreds og
memghedsrådet, for Gestelev sogn. .

Gestelev. den 29/10' 19500
Svend Aage Nie1s eri.

\'

Idet fredningm wvnet modtager og godlæ ro. el' fer ~nståa~de 11"ed-
l

,nJingstilbud, hestemmes det, at fredningen vil være at l~e på matr.nro
16 B af Gestelåv' by, og ~ a~DJ~

Det fred~de areal er indlegnet på vedlag'\9 kort, af hf:Llket en
. I

:gemlpart bedes ~enlag1; på akten.. ; " _ t -
l Fredningsnævne t :iD r Svenib arg amt srådskreds, dea, 9/U 195~t,

. Kais er~Niels M. ' t 'lJ

~~ .. - - - - .....
~Genpar te ns r.i. giiig hed bekræfte a.

\

Fredningsnævnet
for \

Svendborq I mt,raad",kreds
. ityoorg '~1A'PR

L'

,
t, R',....~.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01408.00

Dispensationer i perioden: 30-03-1983
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FREDNINGSNÆVN ET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 . Telefon (09) 21 1693

REG. NR. 1'-108
5700 SVENDBORG, den,o/, 1983
Journal nr.: Prs. 44/1983

Man har d.d. tilskrevet mekaniker Svend ~age Nielsen,
Nordskovvej 20, Gestelev, 5750 Ringe, således:

II I et gennem Ringe kommune hertil indsendt andragende har
De ansøgt om tilladels e til at foretage ombygning rl en lagerbyg-
ning pi ejendommen matr. nr. l6-q Gestelev by, Gestelev. De har i
1979 indsendt en lignende ansøgning, men denne blev stillet i bero
efter aftale herom.

Den nordlige del ar ejendommen er behæftet med deklaration
om sikringen af den frie beliggenhed at Gestelev kirke. Det er
oplyst, at ombygningen 1 det væsentligste vil berøre bygningens
indre, men der skal dog etableres en udvendig trappe fra bygnin-
gens l. sal til terræn.

Såvel Ringe kommunes tekniske udvalg som menighedsrådet har

kunnet anbefale det ansøgte.
Amt skommunens fredningsatdeling har blandt andet udtalt, at

man ikke skal udtale sig imod det &.DS;gte, idet trappen agtes pla-
oeret på sydsiden ar lagerbygningen, hvis l. sal nu agtes indrettet
til kontor, slledes at trappen skønnes at blive skjult set fra of-
fentlig vej, ligesom den heller ikke set fra kirkegA1'den skønnes at
fA. væsentlig ind.!lydelse på. kirkens omgivelser.

Som følge at det anførte tillader nævnet herved i medfør ar
naturfredningslovens § 34 stk. l det ansøgte.

Nævnet har underrettet Ringe kommune, Fyns amtskommunes fred-
ningaafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afg0-
relse for Overfredningenævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter ud10bet af anke fri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 Ar fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a. II

hvilket herved meddeles .---.-.....-.- -~,-_. -:;. ./ .~-- - ..;-...- -~....-r L_ ......-- - ~~-"'....-.c:...._."-...·Jul. Paulsen '..;1'

formand

~,:Jd·.3:::eti fredningsstyrelsen

\ \
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