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Anmelder;
Genrar'to
matr.nro 18 ~ Hillerslev by og So{~.

FredninGSllwvne t
for

Svendborg amtsråd8kreds
Nyborg •.'

I,

FREDNINGSOVERENSKONST.
Stempel-og ~obyrfri.
lov nr. 140-1937.

Undertegnede Jtru Erna Jilarie Bonde, født IIohl og ægie :fin Ile tø mrerne st er
J"ørgen :Sonde, Hillersle.v, erklærer elg villig 'til, som ej3r af matr.nro

" 18 .2. af Hill ersl ev by og sogn, at lade et ar eal af dette nu tr.nI'," frede
fer at sikre den fri æliggenhed af HilJe.l"ælov k:irke.

Arealet æ skrives æledes: re le matr.nr. 18 !o.

Fredningen har føJg ende omfang:
Arealerne må ikke bebye;ges elJe r beplantes med udsigtsødeLeggendct

beplantlhingp l;f.gesom der heller ikke på arealerne må anbrin2:cs transfor-
matorstationer, telefon- og teleel.'afmaster og lignende eller opæ~tes
'skure .. udsalgssteder, isboder, \O @'le til beboelse elJe r ojJbevaIii-ng af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende @nstande. Der må i det he-
le ikke foretages ændringer i den nu beståerde tils-landt der lan virke
skæmmEndeeller hindrende :tb r ulsigt.en til åLJer :fra k:irken.

]'01' fredningen l\I' reveE ingen ersta-In in g.
Vi er enige i, at evenstående :frednjn[:sti.lbud un@. YSGS på vor

fornævnte ejendom matr.nro 18 ~ af Hillerslev by og sogno

Påtaleberettiget er fredningSluNrE t :tbr Sverolborg ant 8r~dskreds ae;

menigre dsrådet fer Hillerslev.
RilJe IS lev, den 31/10 1950.

Jørgen Bonde. Erna Bonde.

Idet fredningsmævnet modtager ">JglP dlCGrder :tb ranståenl e frednings-
tilbud, bestemmes detp at fredningen "IJi. l wre at 1;)8 e på ma.tr.nro ti 18,g.
af Hillerslev hy og sognø

Yredning;smevnet :f> r Svendborg arrt sråds1lr eds, den 31/10 19500

Kei scr-N ie]s en.

Genpartens rigtigha d bekræftl s.

/?lt~
J.Rva ••,

STl\T~MINI~:'E!(lr, f J n J ÅII -• . r. 'Iv

Ml'BuE'
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Anmelder:
Fredningsnævm t

'!"r
Svendb nrg amt sråi skt"eds

Nybcr g.

ctenpart.

matr •nr. l 12. og 19 Q
Hillers1ev by og sogn.

FREDN"]NGSOVEHENSIWr'JST.

Stompel- og gebyrfri.-
lov ill'. 140-1931.

Undertegnede- pastor G.BoJesJ;e roSen? SO-IR fæ Hand :t'o r Hillersl av sogn§-
:riax menigæ dsråd, erk lærer ~ a.t rådet er '.li. llit?;t til, 3) m ej er af T:"a tr"l1T ...

112. og 19.E..af Hillerslev by og sogn, at lade et areal af dette natronr.
:frede, for at s:ii.kre den :fri le liggenhed al' HillersJe v kirke.

Arealet beskrives således: helet 19 .l2, og l !2. begrænset mod s~ af
amtsve jen Nyborg-Assens.

Fredningen ls·r følgl31de omfang:

Arealerne ma. ikke bebye~es elm r bevlan tos med udsigtsødelæggcmde
beplantning, li gesom der le Iler ikke ptl arealGC ne må. anbringes tI' ans-
formatorsta. tliioner, teJe fon- og telea::' afma,st.er og 1ignerd e eller opsæt-
tes skure, udsalgssteder, isboder, \O gne ti l 0000 else eller opbevaring
af redskaber eller ligrende sk0nhedsfcrstyrrEude @nstande .. Der må i det
1'2le ikke foretages ændringer i den nu bestående ti.l.sinnd, det kan virke
skæmmende e11er hindrerd e for td sigten til eller fra kjrken.

For 1'redm l1IS en kr æves ingen erstatning.
Rådet er enig i, at ro enstående frednil116stiJb ud ti. nglys es på detts

:tom CLvnte e ~ nd om, d:> g ui en udgift :for rådet.
Påtaleberettiget er frednirgsnrwnet for Sverd borg amt srådskreds

og' provs1iiudvalge"t ..
Hillerslev, den 31/10 1950.

G.H. Jesr-e rneno

,
t I

\

Idet 1"redn:ing3 nævnet modtager og' godkerri er fa ranstående frednings-
tilbud~ be stemmes.,. det, at iil:'edningen vil læ re at lJB e på øia. tronr" l .2
og 19 l?. af Hiller slev by oe sogn.

Det fl'edede areal er indtegnet på vedlagte ker t, af lNi lket en
gEnpart bedes henlagt på akten.

Frednin§S nav net 1b r Svend borg
lo !>

amtsrådskreds, den 'l/~ 1956:
Keis er-l'J'ieJs en.

.... - - - - ... - -
Genpartens rigtighed bekræftes.

2. /0
~-

11,r-1An.19S5
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FREDNINGSNÆVNET
POR

PYNS AMTS SYDLIGE PllEDN lNGSKREDS
qenaevej 15 • Teleron (09) 211693

Modtaget.
Skov- og Naturstyrelsen

2 2 JAN. 1991
HOO SVENDBORG, den 21/1 1991
Journal nr·:Frs. 252/1990

Arkitektfirmaet Flening & Søby
Algade 76,
5750 Ringe

Vedr. sag nr. 89029-r - Hillerslev Landsbycenter.

Ved skrivelse af l3.oktober 1990 har De, som arkitekt for Senior
Tjenesten A/S i Vejle, ansøgt om dispensation for opførelse af ældre-
boliger og beplantning på et område i Hillerslev, som blandt andet
omfattes af matr.nr. l-d Hillerslev by, Hillerslev, som ved et den
12.marts 1955 tinglyst dokument er pålagt en kirkeomgivelsesfred-
ning.

Fredningen omfatter foruden det nævnte matrikelnummer også de meget
større ejendomme, matr.nr. l-b og 19-b Hillerslev by, Hillerslev. Fred-
ningen har følgende indhold:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbrinqes trans-
formatorstationer, telefon og telegrafmaster og lign. eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lign. udsigtsforstyrrendp genstande. Der må i det hele
ikke foretaqes ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Fredninqsnævnet har anmodet om udtalelse fra Rinqe kommune og fra
Fyns Amts landsskabsafdeling. Kommunen har ved skrivelse af 25.oktober
1990 anført:
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"Projektet omkring etablering af et landsbycenter i Hillerslev skole,
hvortil der opføres nye ældreboliger, er i overensstemmelse med kom-
munens intentioner med området. Projektet strider ikke mod rammerne
i den for området vedtagne lokalplan nr. 51 "Landsbycenter i Hillers-
lev", hvor områdets anvendelse fastlægges til ældreboliger med dertil
hørende aktivitets- og funktionsarealer samt samlingssted for egnens
beboere.

Det vurderes, at bebyggelsen og beplantningen af det fredede areal
vil medvirke til at skabe en harmonisk og attraktiv bebyggelse af om-
rådet og ikke være udsigtsødelæggende for kirken, idet de nye bebyg-
gelser opføres efter samme koncept som eksisterende byggeri og ikke
overstiger højden af eksisterende byggeri.

iDer er tillige allerede dele af det eksisterende byggeri, der er op-
ført indenfor fredningszonen."

Fyns Amts landskabsafdeling har ved påtegning af 12.november 1990
anført :

"Projektet er omfattet af lokalplan nr. 51 i Ringe kommune.

Landskabsafdelingen tilkendegav i forbindelse med en udtalelse til
kommunen om lokalplanforslaget, at vi ikke ville gøre indsigelse mod
forslagets mulighed for bebyggelse af matr.nr. l-d, henset til, at
arealet i væsentligt omfang allerede var bebygget (Hillerslev Skole),
idet man tidligere ikke havde været opmærksom på, at også denne smalle
strimmel var omfattet af fredningen.

Med det foreliggende projekt ønskes opført 7 ældreboliger, fordelt i
2 "rækkehuse" delvis på matr.nr. l-d. Den eksisterende beplantning
bevares.

Det sydligste hus lægges ud til amtsvejen, foran en eksisterende byg-
ning (i forhold til kirken), og dette hus får efter landskabsafdelingens
opfattelse ingen yderligere forringende effekt m.h.t. indsyn til eller
udsyn fra kirken.



•I

3

Det andet hus placeres med gavlen ind ~od kirkegården og vil kunne ses
derfra, men ikke ude fra omgivelserne. Det bemærkes, at selve gavlen
og den nordligste meter af bygningen (altså nærmest kirkegården) pla-
ceres på matr.nr. l-a, som ikke er omfattet af fredningen, og denne
lille del vil derfor i princippet kunne opføres uden fredningsnævnets
medvirken. Det er med andre ord kun husets øst facade (der vil komme
til at ligge vinkelret på kirkegården), nævnet skal tage stilling til.

•
På baggrund af, at dette areal mellem matr.nr. l-d og kirkegården ikke
er omfattet af fredningen, finder landskabsafdelingen ikke, at det ak-
tuelle projekt bør danne grundlag for rejsning af en ny fredningssag
for ejendommen, jf naturfredningslovens § 34.A, med mindre man ønsker
fredningen ophævet, fordi dens formål og indhold forlængst er udhulet.

I fortsættelse heraf vil landskabsafdelingen ikke have indvendinger
mod en dispensation efter § 34, da den del af det aktuelle byggeri,
der er omfattet af fredningen, ikke yderligere vil forringe ind- eller
udsynet til eller fra kIrken i forhold til den eksisterende bygnings-
masse, og da en dispensationssag vil kunne gennemføres væsentligt hur-
tigere end en evt. ophævelse af fredningen."

Hillerslev Menighedsråd har ved skrivelse af IO.januar 1991 meddelt,
at det ikke har fundet anledning til indsigelse mod planerne.ett Fredningsnævnet skal herefter i enighed i medfør af naturfredningslovens
§ 34a, meddele dispensation til det ansøgte byggeri på matr.nr. l-d

tt Hillerslev by, Hillerslev, idet det pågældende areal kun udgør en
ringe del af den samlede fredning og ikke findes at stride mod fred-
ningens formål.

I

•
Det skal for en ordens skyld bemærkes, at fredningsnævnet har henledt
Fyns Amts landskabsafdelings opmærksomhed på det hensigtsmæssige i at
søge Overfredningsnævnet om ophævelse af fredningen på matr.nr. l-d
Hillerslev by, Hillerslev, idet fredningsbestemmelsen efter den nu giv-
ne dispensation findes formålsløs for det pågældende matrikelnummers
vedkommende.

l!u.u.~rii .~ (~~l,

Hans Chr. Poulsen
formand

....
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af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 5. december 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlem-
merne, amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Poul Bajer, Snedsted.

.. Der foretages:

Sag nr. VaF 28/94

Ansøgning om tilladelse til placering af legeplads på det fre-
dede areal/sti langs matr. nr.e ip og ib, Ll. Hillerslev by,
Hillerslev.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 18. oktober 1994 fra Thisted kommune, teknisk
forvaltning, med bilag.

2. Skrivelse af 25. november 1994 fra Aalborg Stiftsøvrighed, med
bilag.

For Thisted kommune mødte Jens Korsgaard, Rene Bager, Thorbjørn
Juel Olsen og Dorthe Finken.

For Thisted provstiudvalg mødte provst Johan Thastum og Bjarne
Søndberg.

For Aalborg Stiftsøvrighed mødte stiftskontorchef Sten Erik Løv-
gren.

~i1jøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN \1\\/ \~- 000-' ~
Akt.nr. 50



Kirkegårdskonsulenten Mogens Andersen var mødt.

For Hillerslev menighedsråd mødte Hans Thing, Jens Nørgaard,
Niels Søren Hansen, Knud Jørgen Christensen og Kristian Olesen.

Jens Korsgaard udtalte, at det er kommunen, der er bygherren.
Hjørnet af børnehuset kommer ikke tættere på diget end 11,80 m.
Det er efter Stiftsøvrighedens ønske, at de første 11,80 m fra
diget på det Exnerfredede område ikke anvendes til legeplads.
Ind mod diget placeres der alene sandkasse og lave lege-
redskaber. De høje legeredskaber som gynger m.v. placeres så
langt væk fra diget som muligt. Af hensyn til børnene indhegnes
legearealet af et hegn på ca. 1 m i højden.•
En repræsentant for menighedsrådet udtalte, at hele området burde
inddrages som legeareal.

Sten Erik Løvgren udtalte, at man generelt skal være varsomme
med at give dispensation fra Exnerfredninger. I det konkrete
tilfælde, hvor der i området ikke er andre muligheder for at
placere en legeplads, vil øvrigheden ikke udtale sig imod, at
noget af arealet under visse betingelser indrettes til
legeplads. Øvrigheden er noget betænkelig ved at hele arealet
inddrages til legeplads .

• Bjarne Søndberg finder, at det vil være forkert, at der laves et
hegn. Det vil ændre arealets karakter for meget.

Mogens Andersen udtalte, at det først skal undersøges om det er
nødvendigt med et hegn mod diget. Hvis det er nødvendigt, så me-
ner han, at hegnet, der skal være ca. 1 m højt og galvaniseret,
skal så langt fra diget, at der kan komme maskiner til vedli-
geholdelse af diget ind mellem diget og hegnet. Afstanden bør
erter hans mening være mindst 4 m.

Den overvejende del af de mødte var af den opfattelse, at et hegn



også ind mod diget er nødvendigt.

Sagen drøftedes.

Sagen udsat på, at kommunen udarbejder en målfast skitse over
legepladsen med placering af sandkasse og legeredskaber.

Skitsen fremsendes til nævnet, der forelægger den for stiftsøv-
righeden.

Efter øvrigheden har udtalt sig, vil nævnet træffe afgørelse i

sagen .

• Mødet hævet.

/1 Knud S. Lund,
rr formand.

1,1 8 DEC. 1994
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