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N~n: Svanninge kirke

I

Kommune: Få borg
Ejerlav: Svanninge by
Sogn: Svanningr.;

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

I 2~ 2/11-1950 5/5-1953

e
2~ 2/11-1950 5/5-1953

62.Q 2/11-1950 5/5-1953

63.Q 2/11-1950 5/5-1953

Reg.nr.: 431-C7b
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100,
1:4000

Bemærkninger

Del af #
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
minIsteriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Del af 2#.
Hele 62.Q.

Hele 63.Q.



Genpart.
REG. ~Ut/KJr 2/

,/ 1/Anmelder:
Matr.nl'. 63 ~, 62 ~ og 22 ~
Svanninge by oe; sogn.

J!'rednin[pn<..:væ t

for Svendbore amt sr8.dskrec1r
Nyborg.

FRBDNINGSOVERENSKOMST.
Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140-19)7.

•e
Un(lertegnede ebil' de j er Aksel Jensen, SvanninGe erklæ:eer ::d. [, villig til,
som ejer af' mat ..:.nr. 63 h. og 62 & og 22 .§: af Sv~mingc by og sogn at
lade et areal af disse mat]'.nro frede, for at oilcre den j:'ri bclig;.:;enhed
af Svanninge kirke.

Arealet lE slcrives :::Ji.'J.edcs: hele 62 l2. 0e 6;5 b oh den clel af 2~.§,
der lic;ger syd ::t'or gål'dens stuA.hw::; snm hClve.

llredni.ngen har 10 1gend e omi'ang:
Arealerne 1IIe<. i1c1,:(;)btib y g l?,e s ellGl' bevlan Lt::: S /le d udsiGtsødelu.)Gbt:lnde

b evlal1tning, li C;eoorn der 11;)11 er ild, e tJ:: ar 00.18 1'ne nl~', an11' inGes t.L'~I ns-
formatorsta-tL oner, tele'i'ol1- at.:; tc;le[>rafwD.G"te1.' og lj~nende olIer QfJf'.rot-
tes skure, ud s !:lI(!:ssteuel', is1odcr, w I.,ne tjlbeb081se olIer Qljbev~3l'ing
af redsk<.J.blllr eller ljgnende skønhedslorLt:JT1'errle garn tande. Der' IllD, i
de G lJ018 iklc e fa L' etages wndri n[';e.c i u6n nu b estu on<1e 'Lilstand, del' kan
virke bkwmmende ellel' ilindrende :fu r 111sitten "Li] ",Iler fra lcirken.

li'or frt::dlJ..Lu[;erl kl'UJve~ inb'en p.rstatning.
Jeg er enig i, at o"enstuenJe fJ.'edllJ.n,~s li 1) ud "Llnt.-).YI:Jes på min

ejtmdom matr.nl' .. G2 Q, 63 h. Ol.:, 22 .Q: af .svannin[;e by og LO'm, doe uden
ud.::;U:'t for mig ..

.f'iltalebel'e·Lti'~ct (-)1' f'1'6uninrpnLvvnet :!Dl' Svendborg u.mtl:Jri.id8kmds
og menit':;l'edSl<~det for SVarlJlilll',e.

Svanuin/:;e, den 2/11 10:;0.
Aksel Jer18en"
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Idet fredll..LtlllSll"Vnet motJttJ.gel.' Oi~ 19 dk,.ll<1e.L'ioranutciunde lred-
ninl:;s'Lilbud, be.stelilJnes det, at freun.1.llf';Gn vi l Vb.;re ut 1;,6 e Pcl matr.nr.
62 12., 63 Q. og 22 ,g af SvanninGe by oG ",oi;n.

Det fredede arenl er indtegnet pu vedl(~t;tl::l hl)l"L, HI hv ilket !;ln
geupar't bedes henla[;-L pp. akten.

~ dn' t:tb (, ·,.;)1. t d l d d'~'rl 2/'11 1(.J5o.NL' e .J.11:J:i nævæ' r overu u org 8JII ~æ" "' ,::i.' e s, .::
Keil,;eJ.'-Hi e1s en.

GenptJrtens rigtiele d bekræftes.
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r:: ,. I,,-' ,
. , \ . "'') ~

" • \r •• .,.., ..
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Under-Let\uede fOJ:l!lund f'Ol' SV[llmln~e :..o::;ni.: 1I10ru,':.,Ji:::dS.L,ud, j.iJ.r~;tA11,;1'erJ.
Rasmus s~Jn, Svarmllll';e, er1~LJrel' at ri.,ue·L er \ti. lligt 'Ii 1, w III l~:j8.L'el Jnnt.L',
nr. 2 l!: uf Svanninge by o~; [)o~.;n~at ln.de e l, 1I.1'eo.lar dette JItl. LIL. nr"
frede, ".L'ur8.L ,.,lld'e dGJ1 i'l'j. uE:Li~g0ilhed L1.l' SV<.J.nllJni:ekjl'ke.

Arealet beskrives ,>~J.1ed8o: liord 0/; "{id -C',,)' jd-rkerJ.:cden:llllJLe Bl'eu.let,
øst t'or kirkeG~tl'den i en brc0rtllllepti 150 rnetrr.

Htadningen 11a.:[' :1Ø JI..s unde uIiLhne;:

Arealerne m~.i~~~e bl::lb;y!~:~c::s8J.18.L'bdlJln.nLus ,,,od udsi:.;·ts-;dol....;e;gAi,tlG
bekllantning, li~c:solll dej.' 11e11e1' ikke p~'" arealerne m,l anbringes trans-
forw.utorstationer, telcfoll- og t el egr alnm.::.>t er og lignende eller ops:.Jt-
tea .skure, uds<.-llgasteder, isboder, vogne til beboelse (;ller opbevaring
af redskaber eller ljg newl(;1 skønheds±'orstyrl'c ude ecru tande" vel' må i
det hele ikke fæ: etages wnd.1'j.ngel' i den nu bestående ti..Ls tand, de:c kan
virke Lkwmmende eller hinurende :for ul si6ten t.Ll ell€r f'rs. k' Scl
længe de kirkelige myndi Ghede: admini:.::t r er Cl' ar eBlerll. ~ '. .'iJ"k~.

;Q ... r ,1:.p
ministeriet, dog ef t el' indhcn teJl' 01'1(1"1'e:tn:-: :fra :fredningsnævn et; 8.f-·
gørelse OmX11)fpåxxnypl"ce1'i::"p:: af bYfTY1i.n{~(.>:ni area.lerne, og om tilbyg-
ning og ombygning, der wndrer IJI'wstegår dens udseende.

For fredningen krwves ingen erat-atning.
Rådet er enigt i, at ovenstående fl'ednJ.n;,;stilbud ting]YRes på

dets ejendom matJ.'ønro 2 g Sf Svanninge by og sogn, dog uden udeift for
rådet.

Påtaleherettiget er fredn:Lngmwvnet for Svendborg amt srådskreds
og pr ovstiudvalgeto

Svanninge, den 2/11 1950.
J'ohs. Hasl1lussen ..

Idet fr edningsnuJvnet modtager og godkerrlel' foranstciende frednings-
tilbud, bestemmes det, at fr edn.i.n[Sen vi 1. væl'O at lys e pd. matr.nr 4> 2 Q

af' Svanninge by og iJ ogn"
Det fredede areal er indtegnet pu vedlagte kort, af hvilket en

gWfa,rt bedes h enlagt på akten.
FredningSnævnet for Svendborg ant sJå dskreds9 den 2/11 19500

Keiser-Nielsen.

Frc d" jp rr. r: 23Vi1et
Genj:8.rtens rigtie1'e d bekræftes , l:,

"Svenabo: .; iol(_t ... d ..kreda

'JIf.~j"i "if:. PR 1C' r:3'llll<.,t..•.,...h't~:_.~".. .:JJ
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Udfærdiget Aar 19~3paa ((rundlag af Matrilculskortet.

j/.)P~~~~/~
tand inspe Jctc;,r.

. ., : .~..
• \.6 I ..
\ ':.~.~.. ...
II

Terræn af Jl)anninge By,
Svanninge Sogn, SaZZinge Herred)
Svendborg Amt.
Det med Skraverin.g fremhævede Areal af Malr.Nr. 2q., 22 fl,
6ZP og 63 q (redes for at sikre den, fi'1,' Beliggenhed af
5vann l nge Kirke,
lJer kenv7,ses idvri!Jc tz'l sellJe Fredn./,ngsdokumenterne.

Maal{orhold J: 4000
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Møcftlgltl
Sko","og Naturstv*sert

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Eg~ns~v~j 15 • Telefon (09) 211693

1O JUU 1991
5700 SVENDBORG. den 9· 7 • 1991

Journalnr.: r r s. 153/ 1991

Nævnet har d.d. tilskrevet:

Anlægsgartner Hans Larsen,
Degnemarken 12,
5750 Ringe

I
Vedr. udvidelse af Svanninge kirkegård og bygning af graver-
faciliteter.

•

Ved skrivelse af 14. juni 1991 har De oplyst, at Svanninge Menig-
hedsråd i forbindelse med afslutningen af arbejdet med kirkegårds-
udvidelsen ønsker opført et kampestensdige i kirkegårdsudvidelsens
sydlige del-: Da ejendommen matr. nr. Z-a Svanninge by, Svanninge
er fredet ved ov~renskomst, tinglyst 5. maj 1953 , har De ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til opførelsen af diget. De har op-
lyst, at det vil blive opført som de bestående kampestensdiger om-
kring den "gamle" del af kirkegården i rå, utilhuggede kampesten
og sat i ler og muldjord. Toppen af diget vil efterhånden blive
tilgroet med de på stedet almindeligt forekommende vilde vækster.

••
Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturfredningslovens § 34..
.-i enighed meddele tilladelse til, at kampestensdiget anlægges i
overensstemmelse med ovennævnte beskrivelse.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns amtskommunes landskabs-
afdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse
for Overfredningsnævnet, om foranstående.

~d
.. Miljoministeriet
• 0bw- og Naturstyre1sen

J.;" ",.' l'2~~t~~5
Akt nr.,2..~.

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

~ORr.rp~
Hans Chr. Poulsen

af ankefristen,

formand

-r-S<..L·K'--"'O'----'-V_-----'----- _
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