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Genpar'$.
Horne kirke.
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AnmelØerens navn o~ bopæl (kontor):k'$r.~,. ~l,J:Ro:r,nelWJ.~ , 'og RO'$bøl, Horne sogn.
, Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds •
• 'dummerkur/toret, Holsted,

Fredningstilbud

U ndertegnel1c J ens Jørgenøen
tilbyder hel ved iiom ejer af mati". nI. 6~

af Hornelund og Rotbøl byer
Horne

nedenfor anført.
sogn.

at lade nec1enna'\'ntc areal af ovennævnte matr. nr. frede som

i\ reale t beskri ves således: Uele arealet.
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Freuningen hå-r tølgende omfang: I I , ' II,' III'i." I

,\realerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatolstationer, ledningsmaster 'o. lign., skure, udsalgssteder, 'boder,l vogne\ til
heboelse, hønsegårde. møddinger' eller ·andet, som kan virke skæmmende. _ a J.l i .', l

Jeg forbeholder mig dog ret· til at .lad. de 'aller.cM" opførlte1.!b7SIJ:1I'lger

blive Btående.
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}' f I' k I. \ •'or ref mnJ:tert rrever Jeg 1llgen erstatning. . ,.' ' . "-' .-' _..l I J u,
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,d .Jeg Cl' indforstået med, at ovenstående
, "

ma,tr. nr. 6l
. og Rotbøl\ :

tlog 'uden mlgift for mil{-
\
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fredningstilhud tinglyses på min ejendom

af Bo rne lun 4
Horn. sognbyer
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Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
:\ 1tortt~" 'l 'l ~,j" .,.. , menighedsråd, hver for sig eller i foreniirg: .
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~ I • 22. Dovbr.
101'.' ,den, "J'IIII 19 ~l.

J.ne Jørsenøen
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Idet fredningsnævnet for Rihe amt modta/{cr og godkender foranstående frednings-
tilbud. hestemmes det, at tilbudet skallysrs SOI11 serv itut på matr. nr. 61.

af Horn.lund 0& Rotbøl
by Horne sogn,

hBWrRW'x i!i~øMft~tlWIxDJax_
ilD Øl:MJlil-,Z:>et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af h vilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker m~d reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 10tf,.""'''' 1~'Sa•.,1 d i(Jli,i1"I! i
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"t,

FREDNINGSNÆVNET
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REG. NR. IJ '~7J./~-st
Genpar~.

11,1 ! ,J

Horne kirke.
j III j,l. 1,11" J ! J IiI, I l J/J.li., l

Matr.mr. 27~.: Hørnelund. og, Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Rotbel, Horne sogn.

P'redniflgsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
Idommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Underte~llede Horne sogns menighedsråd på kirkens vegne
t ilhyder hl'f\'ed 100m ('jer ;tf maU·. nr. 27l!

af Hornelund og Ro~bøl bYer
Horne

nedenfor anført.
søgn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnle matr. nr. frede som

Arealet heskri ves såledeb: Bele areale~.
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Fredningen har følgende omfang: '", "I I,,,, ·,.d, ,,,11.1, II I

Arealerne må ikke bebygges eller heplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller ~nbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, I udsalgssteder; 'boder, ,.vogne til

beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende" ::..,i.'.. • J,. '. '"

Råc:l.~ ~ forbeholder eig dog ret til at liik.pe~let bl~Y,J' 'l·t'leziete ..
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I'or freclnmgen kræver. mgen erstatmng. "

RAdet _ er indforstået med; 'at bvenståe'nde fre1dilirigstill>ucl tinglyse'S 'P~ ejJriuorn .en
, ' . • /' • '\> ',", .• ,~~.~.matt:' hr.' 27. . ... l. ,- l. , " •• '\".,' ~ "af' jCJra • ..ul:D.CI '.' ,

og Rote",l byer ·lIoft'I':·"',l. sogn
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do~ uden l\{1~ift fOl~.k1rkel!.



Påtaleherettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

.. 'iiotn1ø .0.........· menighedsråd, hver for sig ell~~.'i.fo&cning, •
... 1.J ~ 1. ,J

Horne , dCIl a2. novbr. J9 ~l.

Han. Harok Uall.en. Martinus Sohmidt. alore p.. aar4.
Karen RaW1kjer. Kir.tine LaWll&DJ1. Jøl'&en Jel1em. lUkCll1ne Ped.rsen.
Chr. Munoh.

UD4.~tegn.de atteeterer berved, at eamt111' meailbe4.-
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rAdomedlemmer har underskrevet 4Gt~e trt4ningatilbud.
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Irlet fredningsnævnet for Rihc amt llIodtal{er og godkrnrl<;r foranstående frednings-
tilhud, bestemmes det, at tilhudet skal lyses som servitut på matr. nr. 27l

af Ilornelun4 og Ro''b.l
Doraebyw sogn,

wmiWXx3tx:d~~tU.w.JWZ
j~x~m_ Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af h vilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens bhld j tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

I I .. <I , , " J .. ~ltJ!r!'li"p~IIIJII.·'I'
.l"' • I l ,11 l , I -l II , I Ilt l ilt til,)"'J;~d 'JfJIl',U, IL J l,fl',

III "I.';' .Dta'J.1i11:\~.4e•.• ,at a"T!flf.~4. ~J_"~~·U;&r"~~II1.Wg~"'d~O.
a.n1tuts:1iU*_de lp' IDalZ',.inr..- 211:.6\1 IU4UI'•• ;\'aa.4) '&I~;U-.1..»JU't,

Hc:'~~ li0l'-., , . j!: ,_. II, l.i I d ;,.11. ;.I'\i?I l t1d'llbdw'l :+'i:i~ltrk"1a1.'.r1et, den 23. februar 19~2. .
1'.M.Y.B.:a.

(.esl) M. G. Peter.en, Ekapa.
lDdt.rt 1 Daibosen for Bet.kreds Ir. 8~.Varde K.bated 0l Laød-
J~1.d1k'1on samt ø.'er 0& ~••t.r H.~~4'~a.n la~.~,.~95a.
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Rigtig kopi af matrlkelkortet.
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I " FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

RE6.NR. /79,l. O/
Dato: 1. marts 2004

Journal nr.: Frs. 29/2003

Faaborg kommune
Byggesagskontoret
Nørregade 4
5600 Faaborg

Fredningsnævnet har ved brev af 14. august 2003 modtaget ansøgning fra Faaborg kom-
mune på vegne ejerne Bjarne Hansen og Lene Hansen om tilladelse til at opføre en carport
på ejendommen matr. nr. 22-u Horne by, Horne, beliggende Bytoften 17, Horne .

.
Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet oplyste ejeren, at carporten vil blive 18,60 m2 og med skrånende tag med en
maksimal højde på 2,55 meter.

Under mødet drøftedes en flytning af carporten nærmere huset.

Under mødet tilsluttede herefter amtets, kommunens og menighedsrådets repræsentanter
sig det ansøgte, såfremt carporten flyttes nærmere huset, således at ingen del af carporten
placeres nærmere end 8,5 meter fra bagkant af kansten .

• Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at ingen del af
carporten placeres nærmere end 8,5 meter fra bagkant af kansten. Under denne forudsæt-
ning finder nævnet ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål, idet carporten her-
efter kun bliver meget lidt synlig fra kirken og ikke hindrer den frie udsigt til og fra kir-
ken.

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

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 klageberettigede.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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