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Kommune: Svendborg
Ejerlav: Tved by o sp 100 200m, ! ,
Sogn: Tved 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse
Tinglyst dato Bemærkningerdato

• For matr. nr . ~ 47, 52 og det umatr.,
areal gælder fØlgende bestemmelse. f

l,

Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-ministeriet afgØrelse om nyplaceringe af bygninger m.m ..

~ 28/10-1953 7/1-1954 Del aaf c:::.
47 28/10-1953 7/1-1954 Hele 47.
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4~ 4~.21/3-1952 21/2-1953 Hele
52 28/10-1953 7/1-,954 Hele 52.

umatr.
areal 28/10-1953 7/1-1954 Del af umatr. kirkegård s- og gadeareal.
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Matr. nr. 2a, 47 og 52 Tvei
by og sogn.

FREDNINGSOVERENSKOMST.
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede formand for Tved menighedsrdd pastor Verner Schroll,
Tved, erklærer, at rådet er villigt til, som ejer af matr. nr. 2a, 47
og 52 samt kirkegården af Tved by og sogn, at lade et areal af dette
matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Tved kirke.

Arealet beskrives således:
en bræmme af 2a på 50 ID fra kirkegårdsdiget, hele matr.nr. 4?

og held matr. nr. 52 samt den vej, der ligger langs kirkegårdens øst-
lige kant.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke pd arealerne må anbri~e8 trans-
forformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsætt8s skure, udsalgsstedor, vogna til b8boelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende ge~tande. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Rådet er enigt i, at OV0rlS tående fredningstilbud tinglyses på

dets fornævnte ejendom, dog udan udgift for rådet.
P1taleberettiget er fr';jdninc;su'Evnetfor Svandborg amtsrådskreds

og provstiudvalget.
Tved præstegaard, den 12/3 1952.

Verner Schroll
Idet fredningsnævnet modtaf!,erog godkender foranstående fred-

ningstilbud b0stdmmes <J. 0t , at f.r0dningtJnvil være at lyse p~, matr.
nr. 2 a, 47 og 52 af TV0d by og so~n.

Dut fredede areal er indtegnet p~ vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes hen} agt p;; ak te n.

?rednjl1bcID:;vn"tf0r S-ra,'dl'orr;amtsrådskreds, den 12/3 1952.
Kei s0c'-Ni.01s,::;n

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for SVendborg Smtsrtldskreds, den 1 2 FEB. 1953

/lh~-
J. Hvass

i tormundeu,\ ("-,,,æIebe,
_ lliPplcant 1.JJ: cIeiIW"
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Matr. nr. 49 Q Tved
by o~ sogn.

FREDNINGSOVERENSKOMST •
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede fru Anna Marie Kathrine Hansen, gift Pedersen, Tved,
erklærer sig villig til, som ejer af matr. nr. 49 a af Tved by og sogn,
at lade dette matr. nr., frede, for at sikre den fri beliggenhed af
Tved Kirke.

Arealet beskrives således:
hele matr. nr. 49 a.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikko bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggen-

de beplanGning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrr0nde genstande. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i d~n nu bclstående tilstand, der kan
virke skærrmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

For fredningen kræves ing,.::nerstatning.
Jeg er enig i~ at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnt~ ejendom, do~ uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds

og menighedsrådet for Tved.
Tved, den 13/3 1952.

Anna Marie Kathrin." Peders\.m
Id",t fredningsnævn0t modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud bt'stemmes det, at fr-.;dning0nvH være at lyse på matr. nr. 49a
af Tved by og sogn.

Frednine;snrcJ"J1otfor Sve11dborg al.ltsr&dskrads, den 21/3 1952.
Kei:Jer-Welsen

Gt"mpartl3nsri:;ti.(jheJbalræftes.
Frednin5snzvnat for Svondborg amtsrtd~Krads, den 1 2 FEB.1953

/hylt.,f ·
J. Hvasa
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ISY I
REG.Nioo SVENDBORG.den 21/3 1986

Journalor.: 38/1986

Man har d.d. tilskrevet arkitekt M.A.A. Lars MIndedal,
Torvet 2 E, 5700 Svendborg, således:

•
Ti! fredningsTegisterot
til orienterino III

/I,t-KtI et hertil indsendt andragende har De ansøgt om tilla- ~A(
delse til på ejendommen matr. nr. 47 Tved by, Yved at opføre en
bygning til kontor m.v. for graveren, redskabsrum og kapel. Det
fremgår af det ledsagende tegningsmateriale og beskrivelse, at
bygningen vil blive af størrelse ca. 5,5 m x 13 m og med største
taghøjde over terræn ca. 6 m. Den agtes opført med anvendelse af
almindelige mursten, der vandskures og hvidkalkes. Taget skal ud-
føres med røde vingetegl. En ældre kapelbygning på kirkegården
agtes nedrevet.

Det pågældende areal er behæftet med traditionel fred-
ningsdeklaration til sikring af udsigten til og fra Tved kirke.
Det ansøgte kræver derfor tilladelse fra fredningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 34.

Svendborg kommunes bygningsinspektorat har intet haft at
bemærke til det ansøgte.

Amtskommunens fredningsafdeling har heller ikke haft
indvendinger mod byggeriet. Det hedder blandt andet i amtskommunens
udtalelse: "Den projekterede bygning vil ikke få nogen væsentlig
indflydelse på udsigten til og fra kirken, da matr. nr. 47 ligger
lavere end både kirken og området nord for denne. Endvidere opføres
bygningen ved siden af et eksisterende hus på matr. nr. 52. Den an-
søgte bygning skønnes ej heller at ville medføre mærkbar forringelse
af kirkens nærmiljø."

Medlemmer af nævnet har besigtiget fprholdene på stedet.
NÆvnet har enstemmigt besluttet i medfør af naturfrednings-

lovens § 34 at tillade det ansøgte, idet man ikke har fundet, at op-
førelse af den projekterede for varetagelsen af kirkegårdens funktio-
ner nødvendige bygning på nogen måde kan komme i strid med frednin-
gens formål og henset til, at materialvalget skønnes at være i harmoni
med selve kirkebygningen. Det er dog en betingelse, at den ældre ka-
pelbygning - som tilbudt - nedrives.
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Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse,
amtskommunes fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan ind-

bringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af anke-

fristen, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 5.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~Z7
v1G'l. Paulsen

formand

e,

fredningsstyrelsen
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