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Afgørelser - Reg. nr.: 01724.00.

Fredningen vedrører: Avernakø Kirke

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

01724.00

Fredningsnævnet 04-10-1951, 12-11-1951

Kendelser

Deklarationer
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Navn: AvernakØ kirke

•

I

Reg.nr.: 4-3l-04-a
l72-~ .00

Kommune: Fåborg
Ejerlav: Averna%.ø by
Sogn: Fåborg jorder

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst datodato

• Ib 12/11-1951 9/3-1953

e) umatr.
24-/2-1953. areal

lh 24/2-1953 2'7/2-1953

o
!

100
!

1:4000

5,0

Bemærkninger

24-/2-1953 27/2-1953

Hele lb.
Forbeholn ang. ombygning, en tilbyg-
ning p~ 3 m mod øst samt installation
af telefon.

Del af um~tr. gadeare~~.
Del af Ih.
Forbehold ang. opførelse af et hØnse-
hus.

iDel af 1-.
Forbehold ang. beplantning af en bræm-
me på 20 m langs arealets Østlige kant.

E.
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REG. NR. /?øtl'

Gcml1J...F_h
!'latr.nro l .Q: Avernakø by o~ sogn •

AnmeJder:
FredILi.niJlncovJilet

for
Sveni borg amtsrådskr eds

Nyborg.

mmDNINGSOVEHENSKOtlST.
St611pel. og gebyrf'ri
lov nr. 1~o-1937 •

UnderteGnede l'Cl:'lllanrll f<llJrAvernalcø lileni01:edsråd pastor K.Svejstrup Hiel,,;.
sen, Avernakø erkl1:crer at rdclcJt e:c vjLli[St til, rom ejer af J'l1l.tr.l1ro l§
af .Avernako by oG ,,:0t,11, at lade et areal ef dette matr.nr. frede, for
at sikre don fri b81ig:,;ænhod af Avernalcø kirke.

Aruo.let beGkrives/sulodes: den del af matr.nr ... l .§!, der lie;~er
nærmest Icirk8n ol', be[;rumsos maJ øot oe nord af matrikulsgrænsen of,' moJ
vest af en linje i F.:io m afstand [1'2. Jdl'keeården ..

Frednj lleen har 1:'ø 1gendo omfanG:
Arealerne mu ik1;:e beb;ygt;es eller beplantes med udsigtsødelwggen-

de beplantning, ligesom der hellor ilcLe på arealerne må. anbringes trans-
formatorstationer, telefon- og telogTafmaster og lignende eller opsæt-
tes sImre, udsal.c;ssteder, '\O (~ne .ti. l beboelse eller opbevaring af red-
skoow:n, eller liGnende sJcønhedsforstyrl'ende genst ande. Der må i det he-
le ikl:e foretab~s ænd.ri nc;e1' l den nu bestuende til stand, der kan virke
skæmlllende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken ..

Sulamee det p,;~ældende aTeal 'ldll1inictreres af' de kirkelige myndie;-
heder trwffer kirkeminister iot doe; of ter indhentet erklæring fra fr ed-
ningsn:;,vnet afcørelso om nyplacering af bYGnine;er på prwstegårdsjorden.
06' bygGeplanen for disse fo:r.stwidt bycnin,:,;orne skal benyttes til drif-
ten af prwGto[i:~rdenG jordet'! til brug .for prwsten eller i det hele skal
t j ene kirkelic;e .formciL

For fredni.ngen krt.-Jve.s inc;en erL>"LcI,Lnj,ngo
Rudet er enigt i, nt ovenstående fredning> tiJbud tinglyses på dets

forn, Jvnte ejendom, dog uden udgsft :[01' rd.det.
Påtalebcrettiget er f·codninJ311..,vnet for Svendborg amtGr~dskreds

og meni,:s11edsrådet for Avernakø.-
Avernakø, den 4/10 1951.

KvSv~jstrup Nielsen.
°v

Id'et frodnincsn.ur ro t rnodtaeer og ggl1l.kender fcranstående, frednines-
tilbud bestemme:) det, at frednin[;en vi.. J. vu;re at lyse på matr.nr. la
af Avernakø by oe sogn.

Det fredede aroal er iiJdtegnet på vedlaggte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på ak!; 011.

Freclningsm.::vnet for Svendborg a,mturådslcreds,den 4/10 1951-
rCeiser-NieJs en.

Genpartens rigtiehed bekræftes.



REG. NR. /;U~

Anmelder:

iatr.nro l h Avernakø by oG sOGn. F:c edn _,ng8n~,vn et

for

Svendbor~ e.nrLsråd:J1creds

Hyborg,

Stcm!)el- og gebyrfri
lov nr. 1~0-1937T

Under-Lq;nuue statshUSlrlO.lld Ohl'istic.m AD.de:L'~jE:m, Avernalcø, 8rklærer sie
villig til, som ej3r af matT.nl'. l h ....f Avernakø by og 80gn, at lade et
areal ui' de L~e llla-Lr. lir. frede, fOl' at ,~ilcrG den fri 1Jeligc;enhed af
Avernolcø 161'ke,

Al'ealet beskrives s[,ledes: den 0stliGe del af l h nemli{o' en bl'u-ffiI,le
på 40 Dl J:".11:':;8den vE;sL-lige side af vJ,icn lJkll-3m l h og l 1. og strwkkende

sig inJtil 206 m. fra kirken.
FredninGen har følgende omfang:
Arealerne m,\ ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelc.eggende

beplantninc, li_gesom der heller ikke pp arealerne må anbringes trans- I

formator:.; cationer , teJ efon- o,; telegrafmaster og lignende eller opsættes'
skure, udsalc;s8tedex', V0i:)10 til belJo;:;lae 811er opbevaring af red8kaber
eller lic;nende d<: ønhedsforstYTl'ende genstClnde. "Der må i det hele ild~e
foretllges Lvndringer i den nu bestående ti1Gtond, der knn virke skcJlUhlende
eller hindrende for udsiGten til e11er fl.'a kirken.

cTegforbeholder mig dog adgang ~il i=.:ventuelt at opføre et lavt høn-
dehus ved det nordves~lige hjørne af den lille sø p~ ejendommen.

For fredn Lncan kræve:.; in[';en ersta:Lnj ng.
J"eg er enig i, at ovenst~.:.ende fredllj.nJ'ctilbud ti. nglyses på min for-

nCDvnteejendom, dOB uden ud,,;ift for mig.
Påtnleber etti,jet er fredniJlgsnævnet Jor Svendborg amtsrcidskreds og

menighodsrådet for Avernnkø-
Avernakø , den 4/10 19::;1,

Ohr. Ander'sen.

I
I
I
I
I, i

Idet i'redning8n~vnet
tilbud bestemwes det, at
a~ Avern~{ø by og sogn.

Det fredede ar e~l er
genpart bedes henlagt på

J!":ced..n:i.n~8n~vnetfor

modtager og godkender forantstående .frednings-
freGningen viJ være at lyse på matr.nr. l h

"V

ind tegnet p~ vedlagte kort, af hvilket en

akten.
Svendborg amtorudokreds den

Keicer-Nielsen.

Genpartens rig-Lighed bekræftes.
r_ . ' . o _" • I' '-, tI lud ,\.~,.. , . ;".\l.V

l: f ( ,
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Genp:arto
lIutl'.nro l i Avernakø by og

Anmelder:
FredningsnwV1'e t

for
Svend borg amtsrådsla'eds

Nyborgo

[Jogn.

FHEDIHNG30VERENSIWI,;ST.

Steml)01- og gebyrf;t'i
lov nro 140-1937.

Under'tegncde mkefru IIaI'ie IU.rsti. ne Rasmussen :f. Tols tru p Mikkelsen
erklwl' er sig villi:..; ti. l, ::o m (;je r a:tzmatl' 0111' <> l i afo Avernakø by og soen
at lade et are' l af d~ tto matr. 111'. fredc, for at sik.J:'e den fri belig-
genhed af Avernakø kil'ke.

Arealet læ sla.'ives således: deo~110rdøstliee hjørne af matronr. l 1
begTænset mod llOl'u af Gogneve jen mod vest af markvej en, mod syd af ind-
k0I'3Glsvejen til gården og' mod øst af on linje i for:ttættelse af slællet
mellem matronro l .2.. oC;kirkegården.

Fredn j n.30n har .føl{~ill de omfang:

Arealerne m:1iklæ bebY~03s ellel' beplante:s med udcigtsødelæggende
beplantnine, li:.;esom del' heller ikke 1):3. 8.l'8L11erne må anbringes trans-
formatorstDtiono:c, tele 1'on- o~ telegrafmastel' og lig nende oller opsæt-
tes skure, uds21;f:;ssteder, v0t"no til beboelDc c.ller opbevaring af red-
sl(aber eller liGnende skønhed.soL'orstyrrend e genstande. Der må i det hele
iJ\lce fOl.'etaCos ændrionger i den nu bestLLcnde ti J.9 tand, der kan virke skcem-
mcnde eller hinrlrende for uclsi.::;ten til eller fra kirken.

JeC forh~ holder mi;::;dOG adganC ti] at beplante en bræmme på 2() m.
langs arealets 0stlice kant.

For frednincon kruves in<3on erstatningo
lfeg er enig i, at ovenstående freLlnin2;8li lbud tini.~lY8es på min

fornwvnte ujendol11, dog uden ud:5ift for mie.

Påto.lebGrotti~et er fre dnin _;Jn(~:Vnot for Svendborg amtsrådskreds
oG menig-hedSl'.1det fOl" Avernakø.

Avernakø, den ~/lo 1951.
tlarie Klineenberg Rasmussen.

Iq~ o~fl'ednincsnu:;vnet modtaGor og CP dID n:l er
tilbud bestemmes detp at fredninc,en vil Vevre at
af Avernakø by 0<3sogno.

Det fredede areal Ol' indtet;net p8 v8dla~te kort, al' hvilket en gen-
part bedes henlaGt p2t ak -tr; n.

far ans t.1ende frednings_
lys e på matI' onr • l i

"(, -

)' J, ,
I'~'

I

Fredllin::.:;snUJvnot :fOl' Svonuborg oamtcrctdskrec1s, den

Kei.scr-NiGlscm.

Genpartens ri gtic:;lled bekræftes.

I:. ,. ,i O,o\JrIet1-113'.1.,111
0
,

l fC'll.-::••• 1. [1~'''' rld .. ~.

......Jy

fil"~''''-'''''''.J.~vz::r
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i REG. NR. /?.t~

Gi!.npsxt•.
l>latr.nr ø

Anmelder:
Fredninw navnet

for
Svendborg amtsrådskreds

Ny;borg.

Fn~DIJDJGSOVERElTSKONST.
Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140-1937~

Undel'tegnedelrormand for Avernakø sogneråd Gc.hdejer Christian Christof-
fersen TIro, Avernakø, erklwror sig villig til, rom ejer af et umatrikulE:
ret areal af Avernakø by og s 0C,TI, at lade et areal af dette matr.nr.
frede, for at silGe den fri boligGc-:mhedaf Avernakø kirke •

.Arealet beskrives si::.ledes; vejare<-~lot syd for lcirlcen, herunder
navnlig vejtrekanten sydø13t for kj:rkegt.rden.

FredningcJrl lur føl tf) nde om:tang:
.Arealerne må ikke bebYGgos eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ilcl:e p0. arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telofon- og telegrafmaster og lignende eller opsæ~tes
skure, uisalgssteder, vogne til beboelse eller ppbevaring af redslæ.ber
eller lib'11ende skønhedsforstyrrende gem tande. Der må i det hele ikke
foret9.ges lLndringer i den nu best ende tilstand, der kan virke s1Elamlr-
mende eller hindrende for udsigten til eller :fra kirken.

For fredningen kræves inr~en el'[,-tatningo

Rådet er enigt i ~ at av enstående fr edni n€j3ti lbud! ti. nglys es på dets
fornulvnte ejendom, dog uden udgift for sognet.

Påtnleb eretti~ t e:L' fredningslli vnet for Svendborg amtsrådskreds
og menigæ dsr2.det for Avernakø.

Avernakø, den 4/10 1951.
C....C.Bro.

I
·1
j
I
I

I

"I
Idet fredninosn,"vnet Illodtar;er og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestel.lllJes det, nt frednin.gon vil være at lyse på matr.nr •
. aL by sogn

Det fredede areal er indteg~et på vedlag'~e kort, af hvi lket en gen-
part bedes henlagt på akten.

Fredning; n:.vvnet for Svendborg amtsrådskreds " den
Kai ser-Nielsen.

Genpartens rilStighed bekræftes.

'lflt, l
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REG. NR. /'1[;
l/I ..!J'/

1lt d Avernakø,
by og,Bogn •

lRB]fi1NGSOVEl1ENCKOMS!.

•

St.pe-l- og ee'Jl'trl
lo~ nr. 140-19'1.

Undertegnede Svem borg Amtsråd erklærer sig v.1llig ....:Ul, .SOli ejer
af matr.nr. l 12. af Avernakø bY' og sogn (jordemoderbolipat, a1 la-
d. et areal af dette m~'r. nr. frede, ~or at 8ikre den;trl ~el11-
genhed af Avernakø kirke.

Arealet bellkrive8 såled8'" hele lIlatr.ru:. l 12..
Fredningen har følg ende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med Udsi~ ••c1ell1'"

gende beplantning, ligesom der :tB Iler ikke på arealerne al 8Ilb-rin-
ges trenst'ermators1a tioner, teJe fon- og te~esrafJBaat,ertog 1ip .. -
de eller opsættes skure, udsalgss1e der, w_e til beboe1 •• ellH
opbevaring at redskaber eller lignende ekønhedsforstyrten'. ,.D-..stande. Der må i det hele ikke foretage 6lII4ring., 1 4. _ ~e-
stående tl1siand, der kan virke skæmmeadeeller hindre". tar _6-
eigten til eD ur fra kirken.

Der forbeholdes adgang til at ombygge b&lhuaet i .&$Æe .~-
relse, som den nuværende bQlbygnini og til ~t bYBi8 etJ'" til
forhuset ~ sammehrl jde BCUlIdette og 1 en is.de ~ _~"t, .. ter
i forhuse~ •• at11ge atds. ~r forbeholdes ...v14ere ~ .il
a'l dU' eventuelt.1n&tallerea telefon i lwset. hvl. 4et tatre1te.
til jor4 ... d~bG11.. ~

1'01':trec!D1ngø kræve. in,.n ersta"Jl1Il".
Rlclet er eD1,.t 1, at <rY.natåencletreda1npt111nul 1bcly••• pi

dets fornæm'te ejendom. do« uden udgift ~. una!'I.I~.
PA:taleberetUse" er :fre$1iBgSDæ"fDe" to" s.er.d bore .... Ad. "e4.

og menigb.4sr .... t fer A'M1"IIake.
Svendborg AmterAd, .den 6/11 19'1.

1.:La••••
Idet h.dDing.... " .04te,.. o, ,...111. for888t'.... f'r.t-
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JUD8I'1ilblld, ••• 1_ .. 4et, at fJ'eda1nc. n.l v._ ." lJ1M pia
IDlltr~DI'~ l !!. af Avernakø b7 oc eo ....

,. .... :i.npDlltVIl ... ~or SY.n4bor«_erA4akre.e,4en 12/11 1951.
leiHr-_1eleea.

~ - - - -.- - - - - - -
Genpartens rigtighed bekræftes. 2 8 FEB.1953

Svene;IJ\.), 1... ;:Lideds
ij) ..,.H~

J.HVaI •

•
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01724.00

Dispensationer i perioden: 24-06-1992



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, S610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 SS 20

REG.NR. \7~l\ .00
Dato: 24. juni 1992
Journal nr.: Fr s. 11 7 / 19 92

Faaborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Nørregade 4
5600 Faaborg

~~ \.'!.-: '.

• Ved skrivelse af 24. april 1992 har De på vegne Menighedsrådet
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til foretagelse af nedriv-
ning af eksisterende kapelbygning samt opførelse af ny kapelbyg-
ning på 21 m2 på ejendommen matr. nr. 22 Avernakø, Faaborg Jorder,
beliggende Hovedvejen 35, Avernakø.

I
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amts land-
skabsafdeling, der i skrivelse af 20. maj 1992 har udtalt:

"I fredningsdeklarationen for matr. nr. l-b, hvor ka-
pellet ligger, er der taget forbehold for ombygning på
3 m mod øst, hvorved der - næsten - er taget højde for
det aktuelle projekt. Så vidt, landskabsafdelingen kan
bedømme materialet, sker udvidelsen dog ikke mod øst.

•
Der er tale om et ydmygt lille hus, der ikke efter af-
delingens opfattelse vil forringe oplevelsen af kirken,
hverken i sammenligning med det eksisterende kapel el-
ler i sig selv.

• Vi har derfor ingen indvendinger mod en dispensation
efter naturfredningslovens § 34."

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i hen-
hold til naturfredningslovens § 34.

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnet har underrettet Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amts land-



I

I
•

skabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets af-
gørelse 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.

næstformand
lif
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