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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: D:Lernæs kirke

Kommune: Få borg
Ejerlav: Diernæs by
Sogn: Diernæs

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 431-03

Tinglyst dato

100,
1:4000

5,0

Bemærkninger

a::Og
#

1/11-1950
1/11-1950

2'7/3-1953
2'7/3-1953

-24!Q 1/11-1950 27/J-1953
30.@: 1/11-1950 27/3-1953
30.,§og
30f 1/11-1950 27/3-1953

umatr.
arealle

1/11-1950 27/3-1953

1/11-1950

Del af 2Q og 2Q. Tidl. ~.
Del af ~.
Forbehold om bebyggelse på den nordlige
ce1 af arealet med een eta~e.
Del af 241n• TidL. 2~.
Del af 3~.

Hele 30~ og 3oK.
Forbehold om bebyggelse på den nordlige
del af arealet med een etage.
Hele 47a.
Bygningerne vil ikke blive genopfØrt i
tilfælde af nedbrydning eller brand.

Del af umatr. gadeareal.
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REG. ~IR. /~~,

Genmrto
Matro~. 30 S Diernæs by og Gogno Anmelder:

Fredning3 nævnet
for

Svendborg amt sråds1cr eds
Nybcrgo

FREDN1NGSOVER,]:;HSKCl-JST.
Stanpel- og gebyrfri
~ov nro 140-19370

Undertegnede murefluester Jørgen Senius Frederik NieJs en BrændehollJl~
Diernæs erklærer sig vi llig til, som ejer af matro nrco 30 ,g a:t Diernæs
by og sogn, at lade et areal af dette mau"onr. frede, for at sikre den
~'i beliggenhed af ÆUernæs kirkeo

Arealet beskrives s~ledes: en trekant af den nordlige del af ejendom-
~

men begrænset af de to veje og en linje fra ejendomm~ns nord~lige ,/
hjørne og til et punkt 20 meter fra ejeni ommensaJaJixncr dspidso mod syCi
øst •

Fredningen har fø"'lgem.e om ang~
Arealerne må ikke be byg@ s eller be plant es DIII~dSigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes ~ansforma
torstationer, ~eigf~z telebTafmaster, telefonmaster cg l~ende eller
opsæt-æs skure, ulsalgssteder, icboder, vogne til beboelse elJer opbe-
varing af redskaber eller lignende skønhedsfors tyrrende genst andeo Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand~ der
kan virke Gkæmmendeeller hindrende for udsigten til eller fra kirkeno

For fredningen kræves ingen 'erstatningo min
Jeg e~nig i at Ol enstående fre dniDi&stilbud tmnglyses på/:fornævn~EI:

ejendom, dog uden udgift for migo
Påtaleb erettiget er fredningsm: VIe t far· Svendborg ant srådskreds og

menighedsrådet for Diernwso
Diernu~, den 1111 19500

Jørgen Brændeholm~

Idet fiednirmsna"Vne t modt age r og
tilbud, te stemmes det, at fredning en
a« Diernæes blY og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort~ af hvilket en genI
pari; bedes henlagt på aktenp ' ..

Fredningsnavnet for Svera'iborg amtsrådsllr eds, den 1/11 19500

Keiser-Niels en.

gOdkerrl.er fer anstående frednings-
"l'

vi l være at lyse på .,tr.nro. 3o!!:

r'
Genpartens rigtighed bekræfteso ,/ 1--' '

2 [MTS. LJ3 Ficd i':i',~;nævnet(j
Sve.ll!bG.~ ml.;,.. (L:.leda

"~'J"ji ~..II~
, I

/1Itv"-(
J. Hvasa

r
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~I~enfa rt-.
matr. nr p 9 ,g Diorm, s by 02: ej ::JC;l1D

Anmelder:
, ::&'redningnnc]vnet

fer

Svcndb er g amtsrådslcreds
Nyborg.

YHE.DIHlTGSOVEHENSKOl ;ST.

Stempel- oG t'J3 byrfri
lov nro 140-1937.

Undert(~gncde g~;'rd(;j er ;:enry
nom ejor af lU L r'. m' o C) il af
dette arRal matr.nro Ircde,
n~s lcil'ko o

SUT<JllSen, ;Jiern~D erklmr0yidg villig til,
illi0:;.'nt,Gb~' oe:.;;.o<:;n,at lade ~'t areal af
J er :Jo t sj b.' ej] ('n fr i læ J.i[;genh ed af Dier ...

Arealot le slrl'ivQS sdledeu: en bl1Cmm8p&. 100 liE ter fro. lcirlcegårc.ls-
diget mod syd, b8{~rum8et mod \G st af Cl. linje ilar'allelt med vestø:-:..:nsen
af 301. frQ et lJunkt 17 I!ewr vost for vcestglll.:Jnsen af natronr", 24 l.

:F:rodnin'jun har føJ.,rScnde omfang:
Arealerne md ikke beb.YBges olll r bGtJlantes llll d udsigtsødelæggende

beplantning, ligosom der feller ilcJro p:'t ar8alerne m&.anbIingen trnns-
formatorsta t j, onor, to leIotl- oG te1ee,rnfrnn: ..;i;ol' og lignende eDe r opsæt-
tos skure, llilsal~;Lste der, isuodur, II) ene ti ~ebaelse eller opbevaring
af reds1'::lller elle::r.' lignende skollhedofor'Jtyrrende §3 mtandeo 'Der må i det
hele il'lre :C o.r'otD.~es ænuIi nGer i don nu be stående tilstand, dor kan vir -
ke d-::æmlllendedJ.Gr hindl'c;llde tbr udc.i:~ten til/eller fra lc:irkeno:

Det f01'1:elo Ides dotS~ at uec J\an bYG~e5 på den nordlitSG del af area-
let, men lrun Le d lav bob~rij'C;GlGo(een etage).

For frednirc en 1lrævos ingen 8rstatnillGo
Jee: el' enig i , at liIJ Gl1st-' ende fI' ..;dn.in/..,:::;tLIl) ud t.inglys es på, m:Ii.n ::tier-

nwvnte cjendolll, dog uden w ~j.rt før miCo
, Påtafob ol'etti,::;et e,c fl'cJn i..n:~nu,vm t for Svel:dborg ausrådsk eds og

menig~ dsr1det for Diernæn.
Lie 1'n .....8, den 1/11 195 (Jo

Henry Søl'ens enD

lIldet fTedningsnLvvnct modtageT_cg Godkender :tbranståenl e fredning8-
otiJbud, bestelllnleS detp at frudn:i ..ngen vil være at lyse pø-matr ..Illt". 9.a

af Diernw8 uy o~ nogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlsgte kort, af hlll.. lket

Jllli;)dllJ!lJUapart te des re nlagt på aktenD
FredningsmcvlJ~t far Svend1Jorg amtsrådslcredst den. 1/11 1950.'

K8iser-Nielueno

)\!..J -
ti

Fred, ilJ!;,'Ii&::vnet
fn

Svondboi" I lilLI J .. do:,16d~
J~~j,JO{i

!~
J. HvaslI

Genl)artens ri g :t~ghed bekræftes.

2 5MTS. iS;)3
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GenQaxt•.
Matr.nro 30 ~ og 30 !
Diernh.s by og sogn.

REG. NR . ./v./? J/I
I(

immelder:
Fredningsrrovne t

:for
Svendber g amtsrådsk' eda

Nyborgo

Frednings overenskomst o
StElllpel- og g ebyr ir i

lov nro 140-1937.

Undertegnede gartner Harry Rasmussen, Diernæs erklurer sig villig
som ej er af na tL'. nrØ 30 ~ og 30 ! af Diernws by og sogn, at lade
areal af dette natronro frede, for at sikre den fri beligg~nhed
Diemæs kirke.

Arealet be skrives således: hele 30 ~ og hele 30 1.

til,
et

af

Fredningen har ~ølgend e omfang:
Arealerne mu i kke bebyg{~es eller beplantes med trl sigtsødelæggende

beplantning, ligesom d~r heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skur e, udsalC';ssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber \;lller lignende skønhedsforstyxrende gem tandeo æEir ~Ji det
hele, ikke fore tages ændringer i den nu beståend e ti 1st and, 'der kan
vixke skæmmendeeller hindrende for ul sigten til eller fra kirken.
Det fOJr'beholdes dog, at der kan bygges på den nardlige del a:f ejendom-
men men kun med lav bebyggelse (kun sen etagp).

For fredningen læ æves ingen erstatning.
Jeg er enig ~1I> at ovenstående fredningstilbud ti nglys es på min

fornævnte ejendom, dog IDen wgift for mig.
Påtalebexettiget er frednin~)Smcvnet fa r Svendborg ant srådskreds

<Dgmenighedsr ådet for Diernms •
Diernws, den 1/11 1950.

Haxry Rasmussen.\,
Idet fredninBsnmvnet modtager og godkender for~nstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen ~l være at lyse på matr.nro
30 !L og 30 ! af Diarnæs by og sogn. .~,

FredningslIWlst fo r Svendborg aut sxiids1a'eds, den 1/11 1950 ..
Keiser-Nielsenø

Genparte ns rigtighed bekræftes.

r.: ,l • ,
Iliu..I, •.

lc,
SveoJboq / I'I,.I.J, d.:.,eda

l'4yl.hHi

2 r MTS. ISJ3

---- ------------
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REG. NR. /+'/"
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. Genpart.
Matronr. 47 g Diernæs by og sogn~ Anmelder:

Fredningmævnet
for

Sven:!borg ant srådskreds
Nyborgo

Fredningsoverenskomsto
Stempel- og @ebyrfri

lov nro 140-1937.

Undertegnede gårdejer Rasmus J§Ssen som formand for Diernæs sogns
sogneråd erklærer, at rådet er villigt til,.rom ejer af llEl.ir .nr. 47 !!:
og et umatrikuleret gadeareal af Diernæs by og sogn, at lade et areal
af dette mRtronro frede, for at sikre den fri beliggenhed af Diernæs
kirke.

Arealet heskrives således: hele 47 !!: og gadearealerrue udenom
kirkegården.

Fredningen har ..fø 1gende omfang:
Areale rne må ikke bebygges eller beplantes læ d udsigtsødelæggen-

de beplantning , ligesom der heller iklæ på arealerne" anbringes
transformatorstationer, telefon+ og telegrafmaster og lignende eller
opsucttes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse .eller opbeva
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående ~lstand.
der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken". I tilfælde af bygningernes nedbrydning eller brand vil de ik-
ke blive genopført.

For frGdningen kræves ingen erstatning'.
Rådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på

dets fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommuneno
Påtaleberettiget er frednin,'Ynwvnet for Sveniborg amtsrådskreds

og menigæ dsrådet for Diernæs sof!1l.
Diernæs den 1/11 1950.

Rs. Jiessen.
fmdo

dl,Idet fredningsmvnet modtager og godkender feranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr-
nr. 41 ,g af Diernæs by og sogn.

Fredmng;snævnet for SveniDorg amt srådskr eds,den 1111 1950.
Keiser-NieLs en.

Genpartens rigtighed bekræftes. ,

2 r.:MTS 191':3 b l,. '" I " ... ,~vliet
J .;) lor

SV6nubo!o ' mbt J:..d~l(tuda
U~UO(1i

~.j/~ ~ J. Hva~~



Genl?art.
matr.nro 24 g Diernæs by ogsogn. Anmelder:

FredninEsllBvne t
for

Svendborg amtsrådskr eds
Nyborg.

FR~UNINGSuVERENSKOMST.

Stempel- og gebyr fri
lov nr. 140-1937.

tlndertet;nede gårdej er Eli Valdemar I'et ersent, Diernæs erklærer sig. vi llig
tilt rom ejer af matro nro 24 ~ af Diernæs by og sogn, at lade et areal
af dette matr.nr. frede, for at sikr~en fri beliggenhed af Diernæs kirke.

Arealet be.3kri ves såleo.es: en bræmmelaq:; s kirkegårdens vestside begran·
s-et af en linje fra det sted, hvor vejen nordfra begynd~r at dreje mod
øst og til det sted, hvor den møde1en linjet der 17 meter vest ~pr matro

nr. 24 l's østgrænse går nord på parallelt med 24 l~~vestgrænse.
"Er edningen har :fØ 19 end e omfang :

Arealerne m&ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne m~ anbringes transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lign ende eller op~ttes sklll'e,
udsalgssteder, iSboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fo-
retages nogen ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæm-
mende elle r hindrende fo r udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erst::!; ningo
Jeg er enig i, at Ol enstående frodsnJ.ngtilbud tinglyses på min for-

nævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svenaborg amt srådskreds og

menighedsr:ldet for Diernæs.
Diernæs,den 1/11 1950.

Eli V';Pedell!'e'sen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkerrl er for anstående fred-.
ningstilbud, bestemmes det, at fredni~en vil være at lyse p~ m~tr.nro
24 .!! af D&ernæs by og sogno

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

FreHingsrævnet for SVBBdborg·amts~ådskreds, den 1/11 1950.
Keiser-Nielsen..

Genpartens rigtighed bekræftes.

2 ~ MTS. 1853 Fleu"i.::: ..nævnet
101

Sve,.Jb0.,j I i". I: .dLklcdi
hi~VI~ IL. . J/'lflIAv...JVitA, ~
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REG. ~1R . ./+'/? 1(/

•GenAlli
l'utro m'o 2 f!: lliel'n,:os by o::; "ogn o

AnDol der:

Fre<lninGsn(:.,vræ et

fer
Sveni;, arg amt srL:.dskr eds

S-Lc.:muel- o:; DG bYl'fri

lov m. 14n-1937.

Und:;rtogllcdo ,'~L..ruoj;l'.skc I:c,yje U.rstine IL.nsen9 .Dier{!u,s, E-)J.lcl~ey :.,J..,.S

villi[~ til? Wn$}'pr ed loL1';11ro 2 .Q. af ilie1'l1L;8 by 0[:; '.lOen, at ILue et

areul af dotte lin, r .n1' o fl.'c.do, :lbr L.t ,'_iJ::re don fri 1'&ligti.nhed &f

Diern",.G ldr keo

Arealet ue "kl.'j)! OG 88.100.08: den dol af o jondOInl,lol1? dol' ligger nOl"d

fo r en l:i:njG i J8l't:J..Jtma se e.f IIi' le nG Lyc1lige Jmn to

F1'8ehi1"r;011 Is"]' ·ro:r..-~onde olfCang~

Ar8alerno ml ild"o 1J8bY':::/2'OSollOJ' bopluntos De li udsigtsødale:ggcnd e
benlantninr;, lii~onOtll dor hol]o1' i1cl-o pu. aren1crne må. 8Xlbril~es transfol'-.... - "- ~
matol'ctaii onerlj telofon- oe tn leg ....rafDaater cg liiSl10 nde eller op-

sUJtten s:lr e, ul Gul[:;cL"tedo1', isuod8r? \O !.Sne til re boc ålJer OpbOVUl'inr

af redsia bel' cl] er li:..;n<Jl1do r:hmhods.fol'stY1' I eral e (~QrJ:; de o Der md. i
det 11ele ~k] G JOl'eta,':,Gs r.mdril1(jer i den nu bestående til stand, der kan

vir lee uk;:~mrncmdo ellor hird rord e .fOT u:l sttglllten til elJe l' fra kirken.

FOT fT e r'inin gen kl' LJveo in::en ersta tJ1inG~

Jec Ol' enig i, at ovunstd2Jd o 1'I";dnj11 's-Lilbudtin;:;lys es p5. min foI'-

nUJvute o j:) ndom, do:S ul C11utlg±fi. t fæ mieo

:P:talebJ L'et Liget er frcdnj.1}snav El t f'ol' Svendborg EJTt srr"dslr ods

og mcniJhod~~;d~t for Diorl1~so

])io1'n"':'8 , dem l/n 1':600

•
110.1'ie 118.118 c 11, Di ero .,[j o

Idet f'l'odninl.'f3lldV ret moJtaeer og :pcll:cn:ler feranståendn frodninJl-

tilbud, bcstemmes det, at f1'cun:lngcn vi] v,: re at 1;',.(; e på !lll. tr.nro 2 S.
af Di orn,,,s b::,' og SO{',11...

Det fredede arenl er ind m gnet på ve dlaete kort, af h\d. lket

part bedcn henlagt på akten.. "l,

Fl'edningsnævnet far Sveiil] borg antLr~\d:::;l\rods~ den 1/11 1950.,

Keis ::'r-Niclseno

en gGl1-

Gonpartens rigtighed bekrwj'tG s.

2 ~M1S.1953 Fredn iiI~,;,r;@viiet
f":

Svondbo,.J nll.I, .l,I-ted.
"Ji .. Ulg
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Afgørelser - Reg. nr.: 01419.00

Dispensationer i perioden: 12-02-1988
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REG.Nl IYI'}
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 • Telefon (09) 211693
5700 SVENDBORG, den12/ 2 1988
Journal nr.:F r s. 31 / l98 8

Man har d.d. tilskrevet Fåborg kommune, teknisk forvaltning,
5600 Fåborg, således:

Ved skrivelse af 24. juni 1981 tillod nævnet, at der på ejen-
dommen matr. nr. 47-a Diernæs by, Diernæs, der er behæftet med tra-
ditionel udsigtsdeklaration blev opført en redskabsbygning til kapel-
l et.

Ved skrivelse af 3. februar 1988 har Fåborg kommunes tekniske
forvaltning forelagt en sag om ombygning af kapelbygningen, således
at der isættes 2 stk. vinduer i vestfacaden.

Da ombygningen ikke på nogen måde er til ulempe for udsigten
til og fra Diernæs kirke, meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 stk. l tilladelse til det ansøgte.

Nævnet har underrettet Fyns amtskommunes landskabsafdeling m.fl.,
der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfrednings-
nævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

~7

J6i. Paulsen
formand

Si/OV- O" NA' "Ul l~""l'\/nr-, ""'"~ll', ol .... " -. l-l.). I (~1 . ,:; ,...,:, MIrer\.1 .
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