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Navn: Vester Åby kirke Reg.nr.: 431-08
I~LO<OC)

•
F'".~ "';-;-;- •..,

~::::::~ Ikke fredet, dog cencur
~~~~~J af bygningstegninger.

Kommune: Fåborg
'"Ejerlav: Vester aby by

Sogn: Vester Aby

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

I
• ~ 20/11-1950 18/5-1953

2ds 20/11-1950 18/5-1953

umatr.
areal 20/11-1950 18/5-1953

47.§: 1/11-1950 18/5-1953

90 11/2-1959 27/2-1959e

100
!

1 :4000

Bemærkninger

For matr. nr. ~, ~ og det umatr.
areal gælder følgende bestemmelse:
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgØrelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Del af ~.

Hele 2ds. Tidl. ~.

Del af umatr. kirkegårds-,og gadeareal.
Tidl.2§:.

Del af 47a.

Hele 90.
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Anmeldel':
Frodn:i 11 ' :n~~væ t

for.
SVCJndbore amt Cl' ,':u:lsk ods

NylJ(l' C;

Natr.nr. 47 Q. Vester Aab~l by 0l.~SO(S110

lI'redn.int;,:; av ~ronckom.st.
.stan ,)el- 0:;; Gcbyri'ri

lov nr. 1~o-1')37.

• l\1l _-

liC Lil, ro 111o;p l' aL IIlLl' .111'0 '1'7 Q ["'f V,3~)tGl' Aaby by o:'; ';02:11a"l. lr.ido et.
areal af de Lte nu 1.1.111'0i\':;do, :for at cik]'G don fri 1:x:l1ic;gcl1hed 0.1'
Ve[)t er Auby kil'leo.

Arealet bGskriv uG [,åledes: Oll bl\SJ1f1le.P~" lo met::.;l' 1'ra kirlcei,;~lrrJ[,-
diget.

Frem irgE:n hl. l' 1;"1,; ende OlnfD.n{~:
Arealerne må ilde bebyc-:;~,os olIe.!' boplo.n Leo nc li ul:i i;ts0dGL ....::"ollde

beplaJlltninc, lj.cesom der heller j.Lke lJ·;~1 arooJ.Cl'ue mp al]brin,:~es tl'uns-
:tb rnu torsta-Lioner , tab JOlJ- 0[; te loG' aflllaGter og l:i{~mnde 21ler o,J~<0ites
skure, uds~'lt;soteda:r, is 1.0 der, VJ gnc ti] beboelse 81181' o[Jbevarif1e uf.

redskab er e110r li;;n\Jl1de slwnhedsforstyrl.'-JI1d e ge IB tande. Del' m::"i det
hole ikte fOJ.'utages u;IHlrin:;cr i dOll nu oo:Jttwl1de 'li 1stand, der lenn
VF lee skæmll1cadeeller hindronde l.b l1d8i[~ten tiJ eller .fru kx:irkeJl:R kir-
ken.

For frodniq'?,'en krævGs il1f~en el'Dtatnj.ngo
Jeg er enig i, at evenst8.Gltii G i':c~cJn.i.n:;::3"lJ..]bud'li t"lt);Ys es på min

ej;ndom, nB.'L .nro 4·7 fl: aJ: Ve:Jtel' Ae.by by og s06'n.
Påt aleh 01'otti2;e l; Ol' :[1'odni r~;cnc~Vl1et .tO r SVGu]10rc; amtsr tidsler ed s

oG menigle dsriidet fOL' Vester Aaby.
Vest8r Anby, den J/Il 1950.

I~iclD P o I{l'ogh o

Idet fredn:i.n:~mL,vnet modtaIJ~J.' eg 1.' dlcerrl er ler an:; t!:..ea:le fred-
nin"stilbud, ba:::te ,mmes det, at l'l'cdnj.J~ en vi lV<Drc at 1~8 e på TIn. tronr.
47 ~ af VeDter Auby by ae Lo~no

Det fredede are:::"l er indtcg net ps. vedlagte kort~ af lnr.i.lket en gen-
part bede::: henlagt på akteno

Fredningsn.. vne t for Svendb orr; amtsrådslIT.;:Jdz, den 1/11 1950.
Keis ar-niels en.

Genpartens rigtighed bekræ.t'·æ s.
Fred:, ilort.nævnet

lar

Svendbo: J mLrOliJdslue~s l' n AJ "953
hi"'Vlg 1, iVl I

/' /../1/. , ll." ,
'{I.U4 ....oJV !~~

//JkA~1
J. Bvaf
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I l;
Ge111B.rt.
i'iatr .nr. 2 .9:. Ve::>tor .\aby by oe; so~n. Anrllelrlol' :

FrecJnj 11,; ,J1 ti\! :n t
:h Ol'

SV(~lrl'r,o.rC; '::"'L1tS'L',~;d;:JITuds
llJoor<., o

ln~ Dl'. 1~0-1~~7.

Uu:lortct~:lede førstell:Jrer Jl.lTi:.-lsen, Pejru[), ::Dll. :l'oTrrantl fo.c VC:Ji,or Au.l'y

LOC;11S meni~leelsr~Ld, urk] 1'01' at ,L'.,dut Cl' vivillil~t ti l, ,~1I1 ojor Dl' naLl.
nr. 2 .§: af Vester A~,by by og "'0t';11 , at Jade et areal af dette :'D. Leonr ..
il'Gele, far 0.1, sikco dOil li·j tB li~;J-enllerl o.l' Vo:;t.;r AGb;;-kirl~e.

e;et.
Fredn:i.11~~cnlo, l' '[o l, UllU 8 od' <::tn~~:

Arealerne må ik' ° bcb;;',;~~GScl h,l' 18.[11&111,08111e(1 lld.si,.;t:::;0de]:....,:~,)·..;ltde
bOJ?lantnjn,'j', ligesoJll der mllor iJ:ll') pci cu'eo.laY118 lp.J. anbrin[;us trans-
fo rmatorst&t10ner , 1,elegrnfma8ter, '\;::leiblJ1118.::>ter0tS li:~n::l1Je cltor op-
ffiJ ttes skUl' e, udsalGsi:rtodor, j,sbouor, VD-={;n8 Li."j be uod. se ,,110:;' o,)bdva-
ring, af rel1skaær eller. lii~ændG sllunheJ ..dol',<:.;tyrl'cmde cunutD.llUO. :Der
mu i det hele ildre -Co.'etages a;ndr.in~el' i den [,U lB3L~.\.enie 'db tl.llld~ der
kan 'Ilirke skæmmerrlc oller llindroncJe .for lrui,'j.=;-tcn ii 1. Clllc..l' Jn, l~jl'LOll ..

Sålænge areale rne adminicitneres o.f de kjr h:li:.;e myn ui2,;h3der tr,0ffer kil
k8lilinj 8 te1'iet, do g °riB l' ind h::11 tot 8r1r1u...cinS fra 1'1' edn .Ln:~8 nwn et afgø rel-
se om nyp12,cering ut' bygni n:~;Gr 1-):~" nrealcrne og Olll 'Ii lby,:';nj,tli,' og om-bYG-
nint~, dcr C011dredl' p:c ws tegd,r dens l,dseende.

:b'or frGch ingen læ' (.oves ingen orstat.l illg..

R/ldet er enigt i, n L OJ enG l::" ende .eJ.' ,~dni !l, f.> Li 111 ud ti. n{~lys eG på dets
10 rnævntc ojend9m, dog uden ud,~i.ct for r21dGt.

P,'ltaleberettiget Ol' fl'odni ngsnL,Nre t fur Svendborg C1rrtsrådskreds
og provsttudval[Seto

PejrulC' den 20/11 1950. Jl
H.LoNielsen.

Idet fredningsn ..(]vmt modtrJ.,?;ol' oe; E' (11,end Gl' Jo l' <.tnS t{,er:d e frcdl1ings-
tilbud, beatemmes det, at frE:dnj,ll~~en ili J Vlill.'Gat l~ e på. 1m :'r.nr .. 2 .la
af Vesto]?' Aaby by 00 :..,ogn.

Det fredede aroal er ind iB gnet p<1 vedlt1Gte kar ti af [nn. H_Gt en gen-
part bedes henlagt på aktcn.

Frednj,nr.;mwVl1Bt fu r SvcrJ] l)()rg c.mtsr8.diJk eds, den 20/11 1950.
Kais er-Niels en.

~ - - - - - - - ~

Id Jtv~'ll \
J. Hvasa

Genpartens ri gtighed belcr f'f i; J!lo
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Genpart.
Matr. nr. 69 l, Vester Åby

by og sogn. Anmelder.
Fredningsnævnet for Svendborg
amturådskreds, Nyborg.

I anledning af, at undertegnede direktion
Lånekasse er enig med fredningsnævnet for Svendborg
den frie udsigt til og fra Vester Åby kirke til en
på Sparekassens ejendom matr. nr. 69 K, Vester Åby
ning, er Sparekassen og ?ævnot enedes om følgende:

Såfremt Sparekassens bygning på et eller andet tidspunkt måtte
blive ødelagt f. eks. af ildebrand eller på anden måde, således at en nyop-
førelse eller en væsentlig forandring af bygningens ydre, navnlig af dennes
højde ville blive nødvendig, er Sparekassen villig til at forhandle med næv-
net om den nærmere udformning af bygningen med henblik på, at udsigten til
og fra kirken kan forbedres. Sparekassen påtager sig ikke herved nogen pl~ ~
til at følge eventuelle henstillinger fra nævnet, men er villigt til at ta- l

gs stilling til sådanne og at overveje hvilke skridt, der uden skade for
sparekassens interesser kan foretag8s af hensyn til dun foran nævnte udsigt. -r

For at bevare erindringen om demle aftale i fremtiden, erklærer
Sparekassen, at den intet har imod, at aftalen tinglyses på den foran nævn-
te ejendom ved nævnets foranstaltning og med dette som påtaleberettiget.

Fåborg den 24. juni 1953.
Fåborg Spure- og Lånekasse.

A. Næsgård / Møller Madsen.

for Fåborg Spare- og
amtsrådskreds om, at

vis grad hindre s af den
by og sogn liggende byg-

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds.
Nyborg den 25 juni 1953.

/ltt~,
1. Hvass

l
) T

\Ilazmaudclll fIo.rr ....
_ IIIPPli,all' itJ, iIcllIla&
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Terræn af Vester-Aaby By,
Vester-Aaby Sogn, SaZlznge Herred
Svendborg Amt .
.Det med Skravering fremhævede Areal af Matr.Nr 21} og
47 g. (rødes for ae st"lcre den frz.' Beliggenh.ed al Ve-
ster -Aa.by Kz'r lce.
.f}er henVl;ses io'vri9t til selve Fredningsdolcumenterrze.

Udfærdiget Aar /953 paa {frundla9 a.f Matrikulslcortet.

~~~

l and l.nspelc tOr.
Maal(ornold /:4000.

,"
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej U . Telefon (09) 21 1693

5700 SVENDBORG,den 24/7 -19 91 •

Journal nr.: Fr s. 61 /19 91 .

Faaborg kommune,
Bygge- og Plankontoret,
Nørregade 4,
5600 Faaborg.

\nclcs-. 2S 17 ~ t
C

Vedr.: Præstegårdsvej 11.
Ved skrivelse af 12. marts 1991 har teknisk forvaltning fremsendt
et projekt vedrørende indretning af opholds- og spiserum og toi-
let for graveren i eksisterende redskabs- og toiletbygning til
Vester Aaby kirke samt opførelse af en ny redskabsbygning på en
del af Præstegårdsarealet.

Fredningsnævnet har i sagens anledning afholdt møde den 18. juli
1991, idet den redskabs- og toiletbygning, som ønskes indrettet
til graverfaciliteter, er omfattet af en Exner-fredning, som om-
fatter arealet indenfor 40 meter fra kirkegårdens stendige.

Fredningsnævnet skal herved i enighed meddele tilladelse til det
ansøgte projekt som angivet på de medsendte tegninger, udarbejdet
af Lars Mindedals tegnestue, dog på betingelse af følgende æn-
dringer:

Vinduet til det fremtidige opholdsrum flyttes fra vestfacaden til
det nuværende porthul i sydfacaden, og vinduerne i sydfacaden får
samme størrelse.

Det tillades, at der monteres et lodret tremmeværk uden på vindu-
erne, såfremt dette måtte findes æstetisk påkrævet.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
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Amtskommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranståen-
de.

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

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

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Egensevej 15 • Telefon (09) 21 1693

Nævnet har d.d.
L tilskrevet ..ars Ml.ll ..... _

- 3 SE? 1991
5700 SVENDBORG,den 2.9.1991

Jownal nr.: Frs. 184/91
1\~odr~g9t I

.:~O':-.jq NaturlOtvr8\<;': .

Torvet 2 E
5700 Svendborg

Ved skrivelse af 24. juli 1991 (Frs. 61/1991) meddelte frednings-
nævnet tilladelse til indretning af opholds- og spiserum og toi-tt let for graveren i eksisterende redskabs- og toiletbygning til
Vester Aaby kirke samt tilladelse til opførelse af en ny red-
skabsbygning på en del af Præstegårdsarealet.

Fredningsnævnets tilladelse blev meddelt i henhold til naturfred-
ningslovens § 34, idet arealet er omfattet af en kirkefredning.

Nævnets tilladelse var på betingelser med hensyn til vinduerne.

•e
•

Ved skrivelse af 1. august 1991 har arkitekt Lars Mindedal fore-
lagt nævnet et forslag til ændring af vinduesplaceringen i over-
ensstemmelse med en vedlagt tegning.

Fredningsnævnet har fremsendt forslaget til Landskabsafdelingen,
der i skrivelse af 8. august 1991 har udtalt:

"I landskabsafdelingens udtalelse af 6. juni 1991 fore-
slog vi, at der blev afholdt møde og besigtigelse på e-
jendommen, så den af afdelingen foreslåede løsning eller
evt. andre løsninger kunne diskuteres.
Formålet var at finde frem til en løsning, som alle in-
volverede parter ville kunne acceptere, på baggrund af,
at fredningsnævnet forud havde ventileret, at det oprin-
delige projekt til graverlokalerne næppe ville kunne
godkendes.
M.h.t. det nu foreliggende ændrede projekt fra ark. Lars
Mindedal skal landskabsafdelingen bemærke, at hvis det
havde været forelagt på mødet den 18. juli d.å., ville

\\ S I

~~-------------------------------------_ ........._-

:·.'liljøministeriet
.Skov-og NatW'styrelsen
.J.nt.SN \~I:;I:f-0005
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afdelingen ikke have haft indvendinger mod, at det blev
valgt som løsning.

Materialet
ningsnævnet
grundlag vil

fremsendes med disse bemærkninger
til overvejelse af, om nævnet
genoptage sagen."

til
på

fred-
dette

Fredningsnævnet meddeler herved, at man ikke vil modsætte sig, at
byggeriet udføres som anført i Deres skrivelse af 1. august 1991
og i overensstemmelse med vedlagte tegningsbilag, men skal dog ik-
ke undlade at udtale, at efter fredningsnævnets opfattelse, er den
æstetisk rigtigste løsning, at begge vinduer får samme størrelse
som vinduerne i den nye redskabsbygning.

Fredningsnævnets tilladelse meddeles i henhold til naturfrednings-
lovens § 34, jfr. den på ejendommen tinglyste fredningsdeklarati-
on.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns
amtskommunes Landskabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan ind-
bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet om foranstående.

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

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

Hans Chr. Poulsen
formand

lif

Skov og Naturstyrelsen

fil,
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