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Ikke fredet, men
valgmenighedskir-
ken har forkøbs-
ret til arealet .
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I ;f~'" Anmelder: 0. S
Fredningsnævnet for Svendborg
amtsr~dskredB, Nyborg.

Matr.nr. 7 b Ryslinge
by og sogn.

F R E D li I li G S O V E R E N S K O M S T.------------------------------------------
Stempel- o~ gebvrfri i h.t.
lov nr. 140/19~7.

Underte~nede so~ner~~sforman1, hønserieier Poul Hansen, Ryslinge
erkl~rer, at kommunen er villig til, som ejer af matr. nr. 7 ~ af Rvs-
linBe bv og sOP,n, at lade et areal af dette matr. nr. frede, for at sikre I

.en fri beliggenhed af Ryslinge valp~eni~he~ekirke.
Areale~ beskrives således: hele matr. nr. 7 h
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne ~ ikke bebygBes eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der ~eller ikke på arealerne må anbringps transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende ~ller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Sognerådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på

dets ejendom matr. nr. 7 ~ af Ryslinge by og sogn, dog uden udgift for
'ltommunen.

P~taleberettiget er fredningsn~vnet for Svendborg amtBr~dekreds og
styrelsen for frimenigheden i Ryslinge.

Rvslinp.e den 5. An.c>:ust19'55.
p.S.V.

Poul Hansen.
Idet fredningsn~vnet modtager o~ Rodlcenr1erforan8t~ ende frednings-

tilbud. bestemmes det, at fre~ninRen vil vwre at lvse p~ matr. nr. 7 l
af ayslinge by og sogn.

Frednings~vnet for Svendborg amtsr~dskre~s, den 6. Au~ust 1955.
Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsr!dskreds, den 12. August 1955.
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Matr. nr. '22 d, Ryslinge by og sogn. Akt. :skab C. nr. 389.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Svendborg
{~l.t l' Wj

; 'J'
1;-

amtsradskreds, Nyborg.

Stewpel- o~ gebyrfri i h.t. lov
nr. 140/193'1.

E k s t r a k t u d s k r i f t
____ • .... ... 4 ... _. __ • • _

af
protokol for frednin~snævnet for Svendborg amtsrådskreds •
• : ~." , v "' P ••

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . " .
Ar 1955 den 24. ~ovember holdt n~~net møde i Ryslinge i anlednin~

"af spørgsmålet om fredning af Ryslin~e frimeni~hedskirkes omgive~per.
frs. 48/53. I formanden, dommer Keiser-Nielsens forfald mødte supple-, ,

anten, dommerfuldmægtig J. Hvass. Det apltsvalp.;temedlem havde meldt for-
fald. Det sognevalgte medlew, gdr. Aage Højvang mødte.

Forjoanden for Ryslinge frlillenighed,fru lUse Bek, Ringe var mødt
samt medlemmerne af forretningsudvalget, næstformanden Johannes Jensen,
Arne Andersen og Johannes Nørregaard .
................................................................... < ••••••••••• ~ •

.......................................... ~ ~ " .
Der forhandledes derefter med ejeren af ~atr. nr. 22 ~ M. ~~niel~en.

Hr. Dani.eleen erklærer, at han ikke IiJnskerat indgå på nor:;enfredninf:!:af
sit areal, der muligt v~l kunne anvendes til bygger.run<.le.Han tilbyder
imidlertid at ville give frimenighedskirken vederlagsfri forkøbsret til

'\en del af ejendommen, således at frJ.menifjhedenskal kunne købe denne del
af eJendommen t~l den pris, han vil kunne opnå ifølge tilbud fra en
trediemand • Han forpligter sig derfor til, når han kan sc?lge e,lendommen
enten helt eller delvis, da først at give frimelligheden underretning,
hvorefter frlmenigheden inden 3 uger skal erklære, om den vil benytte si
af forkøbsretten. Den del af ejendommen, som forkøbsretten angår er f01-
gende: Arealet ved hjørnet mellem vejen fra Lørup og vejen fra Rvslinp,e
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efter en linie over hjørnet trukKet 25 m fra hjørnet til hver side, samt
en stribe på 8 meter på den nordlige side af Lørupvejen forbi kirken.
Stribens ·~r~nse mod vest dannes af ejendo~nens haves østgrænse.

De for frimenigheden mødende accepterer tilbudet.
Foranståedde bestemmelse kan tinglyses på ejendommen matr. nr. 22 d

Ryslinge by og sogn. Påtaleretten tilkomlner frlrneni~hedskirkens besty-
relse og frednin[~snævnet for Svendborg amtsradskreds .
Else Bek. ~ikael Danielsen. J. HvassArne Andersen.
Aage .Højvang. Johs. Nørregaard. Johs. Jensen •
• tI ••••................................. o ~ ~ ...........•• w w .

• • • • • • • • • • .. • • .. • .. • .. Ol ~'''..'

Ekstrakt-udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådslereds, den 6.12.1955.

I formand~J1s fraværelse,
som suppleant for denne:

J.Hvass.

Indført i dagbogen for Sunds-Gudme herreder, den lo.Dec.1955.
Lyst

Bind: Ryslinge bl. 292
Anm. :På ejd. hæfter servitut om frugtplantage, aftægt,

samt pantehæftelser på ialt 16.550 kr.
Lillelund Jensen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnwvnet for Svendborg amtsrådskreds, den
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FREDNINGSNÆVNET Modtaget I
FOR Skov- og I'Jaturstyrelsen

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS '''> ".,. "",,~',

Egensevej 1:5 - Telefon (09) 211693 O JU U t:tOf

REG. HR. /Y53.016
5700 SVENDBORG, den 29/6 1987
Journal nr.: Frs. 99/1987

Man har d.d. tilskrevet Ryslinge kommune, teknisk forvaltning,
5856 Ryslinge, således:

I skrivelse af 7. april 1987 (j.nr. G 766) har kommunens
tekniske forvaltning ansøgt om godkendelse af et projekt til om-
bygning af kommunens ejendom på Gråbjergvej 6, beliggende på matr.
nr. 7-b Ryslinge by, Ryslinge.

Ejendommen er behæftet med fredningsdeklaration til sikring
af den frie beliggenhed af Ryslinge Nazaretskirke, og nævnet har

(

ved skrivelse af 3. december 1987 udtalt, at man ikke kunne godkende
et projekt, som indebar en tilbygning til den nævnte bygning, der
benyttes som fritidsklub. Huset er desuden beliggende mindre end
300 m fra Hestehaveskoven.

Det nu fremsendte projekt medfører indre ombygninger, men
efter det oplyste ikke ydre ændringer.

Fredningsnævnet har den 9. april 1987 indhentet en udtalelse
fra menighedsrådene. Den 15. juni 1987 har disse afgivet det i
kopi vedlagte svar.

I denne anledning skal man efter brevveksling med Fyns amts-
kommune udtale:

De projekterede bygningsændringer, der ikke medfører udvidelse
af det bebyggede areal, bygningshøjde eller bygningens ydre udseende,
ses ikke at kunne virke skæmmende eller iøvrigt til hinder for ud-
sigten til eller fra valgmenighedskirken og er heller ikke en sådan
bygningsændring, der kræver dispensation i henhold til naturfred-
ningslovens § 47.

De af menighedsrådene påberåbte støjulemper er et spørgsmål
om naboret, der må afgøres af de almindelige domstole, og frednings-
nævnet har ikke beføjelse til ved nærværende afgørelse at tage stil-
ling hertil.

Fredningsnævnet har herefter ikke indvendinger mod det fore-
slåede projekt.
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NÆvnet har underrettet Fyns amtskommunes landskabsafdeling
m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Over-
fredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefri-
sten, 4 uger, jfr.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 25. maj 2000

Journal nr.: Frs. 25/2000

Ryslinge kommune
Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge

Ved skrivelse af 28. marts 2000 har Ryslinge kommune ansøgt fredningsnævnet om til-
ladelse til genopførelse af bygning efter brand på Graabjergvej 4 Ryslinge, alt i over-
ensstemmelse med vedlagte tegninger og rids.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 26. april
2000 har udtalt:

"
Ryslinge Frimenigheds Præstegård ligger på··matr. nr. 7-e, denne 'matrikel er
ikke omfattet af kirkeomgivelsesfredningen. Det eneste areal, der er omfattet
af en kirkeomgivelsesfredning i forbindelse med Fririrenighedskirken er ma-
tf. nr. 7-b. .)~\'

.,
•• 1

Byggeriets største højde er ca. 7 meter og kun byggeri over 8,5 meter kræ-
ver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 19.

Fyns Amt har derfor ingen bemærkninger til byggeplanerne.
"

Ejendommen er behæftet med sædvanlig kirkefredningsoverenskomst af 6. august 1955.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

M/IJ0w OQt:nerglmlJllSleflttl
J.nr.SN 1QQa .. 1211/' ---000\
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FRED~l:NGSNÆVNET

FOR
FYNS Al\1T

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 25. juni 2002

Journal nr.: Frs. 35/2001

Ryslinge kommune
Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3 A
5856 Ryslinge

Ved skrivelse af 14. maj 2001 nar kommunen fremsendt en ansøgning fra Ryslinge Høj- ;
skole, Højskolen 1, Ryslinge, om tilladelse til indretning af nyt lager i forbindelse med
bestående køkken. I forbindelse hermed agtes der isat en ny yderdør samt opført rampe
som vist på vedlagte tegninger.

Da ændringerne tilsyneladende vil blive foretaget på kirkefredet jord, blev der indkaldt til
møde, da Ryslinge menighedsråd skriftligt gav udtryk for betænkelighed ved det ansøgte.

Ved det offentlige møde var der usikkerhed om på hvilket matr. nr., ændringen præcis vil
blive foretaget, og der var således usikkerhed om, hvorvidt det ansøgte vil blive foretaget
på kirkefredet jord eller ej. Efter qrøftelse på mødet mellem højskolens repræsentanter og
menighedsrådets repræsentanter enedes man om, at højskolen og menighedsrådet ville
indgå aftale om, at aflæsning kun må ske mellem kl. 11.00 og 16.00 og kun på hverdage,
og der var, såfremt en sådan aftale kunne indgås, enighed om, at det ikke var nødvendigt
at få fastlagt de matrikulære forhold, idet dette ville kræve en landinspektør, hvilket man
ikke fandt, at sagen kunne bære økonomisk.

Sagen har herefter været udsat på indgåelse af aftale mellem højskolen og menighedsrå-
det.

Ved skrivelse af 24. maj 2002 har højskolen og menighedsrådet herefter meddelt fred-
ningsnævnet, at man har indgået skriftlig aftale om, at pålæsning skal finde sted før kl.
11.00 og efter kl. 16.00 og kun på hverdage.

Fredningsnævnet skal udtale:

I det omfang fredningsnævnets tilladelse skulle være nødvendig til det ansøgte, meddeler
fredningsnævnet herved, at fredningsnævnet ikke har indvendinger mod det ansøgte, idet
ændringen ik..l(evil hindre den frie udsigt til og fra kirken.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes
for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede . Klagen ind-
gives til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikk udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

h
L. R ha~

l'



\.'FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

li 53 .d!

Dato: 50 november 2003
Journal nr.: Frso30/2003

Landinspektør Lars Nørgaard
Stations vej 11
5750 Ringe

Ved brev af 25 oaugust 2003 fra Fyns Amt har amtet fremsendt en ansøgning fra land-
inspektør Lars Nørgaard til fredningsnævnet om aflysning af en deklaration på matr. nr,e 22-a Ryslinge by, Ryslinge,

Amtet har i forbindelse med fremsendelsen oplyst, at der ikke er tale om en egentlig fred-
ningsdeklaration, men en deklaration, hvor frimenighedskirken får forkøbsret til et areal på
modsatte side af vejen, idet provst Exner ikke kunne få ejeren til at indgå en sædvanlig kir-
kefredningsdeklaration, Både kirkens bestyrelse og fredningsnævnet er påtaleberettiget.

Amtet har indstillet, at da deklarationen ikke indeholder andre bestemmelser end forkøbs-
retten, har amtet ingen indvendinger imod, at deklarationen aflyses, såfremt valgmenighe-
dens bestyrelse også kan tiltræde dette,

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet for sit vedkommende ikke har indvendinger
mod, at deklarationen om forkøbsretten aflyses, såfremt valgmenighedens bestyrelse tiltræ-
der dette, idet der alene er tale om en forkøbsret til frimenighedskirken,

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk, l.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk, 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigedeo

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.



" FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 16. maj 2006

Journal nr.: Frs. 26/2006
Ryslinge kommune
Teknisk Afdeling
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge

Ved brev af 17. marts 2006 har kommunen fremsendt en ansøgning om tilladelse til på
ejendommen matr. nr. 7-b Ryslinge by, Ryslinge, beliggende Graabjergvej 6, Ryslinge,
at opføre en 20 m2 stor udestue samt en mindre ombygning i eksisterende bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af en Exner-lignende fredning fra 1962, der har til formål at sik-
re kirkens fri beliggenhed. Der må derfor ikke foretages byggeri, tilplantning eller andet,
der kan komme i konflikt med formålet, og der må heller ikke i den bestående tilstand fo-
retages ændringer, der kan virke skæmmende.

Fredningsnævnet har indhentet en udtaleisl: fra Fyns Amt, der bl.a. har udtalt:

Tilbygningen placeres inde på en gårdsplads, der omgives af børnehavebygningens
tre tløje. Den fjerde side er åben mod NØ, over mod Nazarethkirken.

Tilbygningen placeres som nævnt inde mellem andre bygningsfløje, hvorfor den ikke
vil kunne influere på kirkens frie beliggenhed. I det omfang, tilbygningen vil kunne
ses fra kirken, er det Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at den ikk:emed nogen
rimelighed vil kunne betegnes som skæmmende.

På Fyns Amts vegne skal Miljø- og Arealafdelingen derfor udtale, at Amtet ingen
indvendinger har mod det foreliggende projekts gennemførelse.

n

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Ryslinge Frimenighed, der har
udtalt, at man i bestyrelsen enstemmigt giver samtykke til opførelsen.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Idet fredningsnævnet kan tiltræde, at tilbygningen placeres, således at den er omgivet af
bømehavebygningens 3 fløje, findes tilbygningen ikke at stride mod fredningen s formål, der
er at sikre den fri beliggenhed over mod Nazarethkirken.

Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte.
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Side 2/2

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte kJageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til NaturkJagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kJageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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