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FREDNINGSNÆVNET>



Navn: Ingslev kirke Reg.nr.: 429-08
t 0 BO.OO

Kommune: Ejby
Ejerlav: Ingslev by O 5.0 100 200m

I I !

Sogn: Ingslev 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

• l~ 7/1-1953 8(1-1953 Del af 1~.
Forbehold ang. opførelse af en villa.

e 1.9. 7/1-1953 8/1-1953 Del af 1.9.. Tidl. l~.

1r 7/1-1953 8/1-1953 Del af lr. Tidl. c 1~.1- og

5!!! 7/1-1953 8/1-1953 Del af 5ffi
• Tidl. l,§;.

22 7/1-1953 8/1-1953 Hele 22.

23 7/1-1953 8/1-1953 Hele 23.
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Matr. Nr .la, lb

Ingslev by og sogn

Anmelder' NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
• ASSENS AMTSRAADSKREDS

RI:<q.NR. 0\0,60.000

fpedningsovepens komst.

Stempel- og gebyrfri,
loV"nr. 140/1937.

Undertegnede gårdejer Svend Johansen, Bryggergården, Indslev ,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. l !. og lb af

I n g s l e v by, og sogn, at lade et

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af I n d s l e v kirke.

Arealet beskrives således:

En bræmme vest for kirkegården langs med amtsvejens sydside
ligti% kirkegårdens, bredde og i udstrækniPg 100 ~. mod v~st •

li'rednirlgen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fredningsti lbud tinglyse s

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Ingslev sogn.
I n d s l e v, den 4 / 10 19,1.

Svend Johansen •

.
.',

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

på matr. nr. la og Ib af Ingslev
sogn der i forening med ,m,5n,5r, gør et landbrugs kl.I.
er indtegnet på vedlagte kort, af

by
og 14a ud-

et,fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

og
Det fredede areal

hvi lket en genpart bede s henlagt på akt en.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 7/ l 19 '3.

Henry Klingenberg.

den 8.januar 19'3.
Indført i dagbogen for retskreds n~.43 tliddelfart ~øbstad u.v.el
Akt. Skab D.nr.95 • Lyst Tingbog Indslev.
Anm.-:erkning:der' behæfter serv i tutter oe pc·mttil~æld. •Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Na turfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 1 5.O[C.l~5 4
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Indslev by og soen.

F1'edn inAsove1'ens komst.. , .

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

Undertegnede Hansine Pouline Andersen, Nørre Aaby,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr.lc,13,14a af
I n d l? l,e v og sogn, at lade etby,

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af I n d s l e v kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet vest for kirken.
Endvide~e en bræmme syd og øst for ki:r;keni en bredde af 30 m •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-
bringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-
hedsforstyrrende genstande, Der må i det hele ikke foretages
ændringer af den nu be stående ti lstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken,

Jeg forbeholder mig at opføre en villa således at be-
liggenhed og udseende af denne godkendes af fredningsnævnet.



Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses
på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds- ,_
kreds og menighedsrådet for Ingslev sogn.

Ings1ev den 6 / B 19 51.
H.P.Andersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse

le l~, 14apå matr. nr. x:b~[Xi:xEXixe:x:v: af ~~ Indslev by •og sogn~ der er en landbrugsejendom
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten,. ad matr .nr ..la og lb.
Fred~ingsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7 / l 19 53-

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den B.januar 1953.
Akt. Skab E.nr.233 - Lyst Tingbog Indslev.

m.v.e

Erik Hansen. •Anm. der behæfter servitutter og pantegæld.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 1~O[(1a54
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Matr. Nr.22, 23 NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
Anmelder: ASSENS AMTSRAADSKREDS

Ingslev by og sogn. R~4~NR.. 0\0)8 0..000

Fred ni n15soverens komst.

Stempel- og gebyrfri,
loV"nr. 140/1~37.

Undertegnede Karen Fiseher, Ingslev,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 22 og 23 af

I n g S l, e v. by, sogn, at lade etog

areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af I n g s l e v kirke.

Arealet beskrives således:

Hele ejendommen •

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu be stående ti 1stand, der kan virke skæmmende

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



For fredningen kræve s ingen er statning,
Jeg er enig i, at ovenstående.fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for As sens amt sråds-

kreds og menighedsrådet for Ingslev sogn.
Indslev. den 6; tj 19 51.

Karen Fiseher
m. f. p.

Til Vitterlighed og attest om iaBttagelse af D.L. 5 - l - 7.
Chr. Rasmussen

Ringer
Indslev

Vagn Olsen
dommerfm.
Assens.

påmatr. nr. 22 og 23 af Ingslev

~

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
by

og
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad matr.nr.la,lb.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7; l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den 8.januar 1953.
Akt. Skab L.nr.214. Lyst Tingbog Indslev.

m.v.e

Anm. der behæfter pantegæld.
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0[[1954

L "f1~ ,.tf,fØ~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01980.00

Dispensationer i perioden: 10-10-1983 - 03-10-2000



l,

UDSKRIFT

REG. NR. J~8 O

af

forhandlingsprotokol for fredningsnævnet for Assens anltsrådskreds.

År 1983 den lo. oktober kl. 11.15 afholdt nævnet møde ved .
Indslev kirke.

Til stede var formanden, dommer E. StruTh~,det amtsvalgte
• -_ • • r

medlem, tolQ~ontrollør Claus Hansen.
medlem, vurderingsformand Ped~r _Flemløs~ og det kO~QDevalgte

.: - l ..

Der foretages:

r':øå..t vsr:
Fredningsafdelingen, v/Anker Olesen.
!\aturfredningsforeningen, v/Harboe.

F. 16/1982:
Ansøgning fra Ejby ko~~une

- -
om godkendelse af opstil-
linL af 2 busstoppesteds-
skilte u~iddelbart vest for
parkerin~splaQsen ved Ind-
slev kirke og endvidere
goikende2se af opsætning
af et læs~ur ligeledes vest
ior kirken.

r-:enigheds:--ådet,v/Karen Busse samt Peter Christiansen.

Der fremlagdes:



~ l. skrivelse af 18. februar 1982 fra Ejby kommune med p~tegning
af 26. januar 1983 fra fredningsafdelingen.

2. kopi af fredningsoverenskomst.
3. skrivelse af 31. maj 1983 fra Indslev Menighedsr~d, v/Karen

Busse.
Formanden indledte mødet og omtalte, at ejendorr~en matr. nr.

l-a og l-b Indslev byer fredet ved fredningsoverenskomst af 4. ok-
tober 1951.

e
e

Anker Olese~ henviste til fredningsafdelingens skrivelse af
26. januar 1983 og udtalte, at man fra fredningsafdelingen ikke ville
protestere mod godkendelse af de opstillede skilte, hvorved bem~rke-

~ des, at kun det nordlige skilt ses at være berørt af kirkeomgivelses-
fredningen.

Vedrørende læskuret udtalte Anker Olesen, at fredningsefdelin-
gen ikke kunne anbefale, at skurets opsætning p~ det pagældende sted
blev godkendt, idet det måtte anses at v~re skæmmende for den frie
udsigt tilIndslev kirke.

Karen B~sse udtalte sig ligeledes imod skurets opsætning på
det p8gældende stec og foreslog, at man fra kommunens side måtte kun~e

(41 f~~de en mere hensig~smæssig opstilJin[ af skuret, således at den frie
udsigt til og fra Indslev kirke ikke ble-,TrJÆlTlIlJetm~re end højst nøjver.-

Ee~efter drøftedes forskellige alternative placeringsmulig-
digt.

r.eåer vedrørende skuret, men der kQnTIe ikke p~ det foreliggende grund-
lag opnås nogen enighed om en anden placering.

Efter votering tilkendegav ~~vnet herefter, at rævnet eenstem-
rr:gt har resluttet ot godkende opsætninf af de 2 b~sstoppestedsskilte,
hvorved dog ber.ærkes, at tilladelse kun ses fornødent for så vidt an-
g~r det ene skilt. Vedrørende læskuret har fredningsD=\met besluttet
ikke at godkende opsætningen ef læskuret på det pågældende sted, idet
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A· der'.ne opsx-cni.ng fil:des at Sv,.:?:.r1'Deden fri 'J~s':et t51 cg fra Ing-

slev kirke.
Sagen sluttet.
Mødet hævet:
E. Stamm i1:/
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 3 I, 56 IO Assens

TIL 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520
Dato: 3. oktober 2000

Journal nr.: Frs. 3712000

Arkitekt- og Ingeniørfirma Erik Sørensen
Bubbelvej 13
5592 Ejby

Ved skrivelse af 14. juli 2000 har De på vegne ejeren af Indslevvej 4, Nørre Aaby, an-
søgt om fredningsnævnets tilladelse til at genopføre garage og fyrrum på ejendommen
matI. nr. 22 m. fl. Indslev by, Indslev .

Den nye bygning vil i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og rids blive ud-
videt til 69,1 m2, hvilket er en udvidelse på ca. 29 m2 i forhold til eksisterende bebyg-
gelse.

Ejendommen er beliggende inden for et kirkefredet område, idet ejendommen er fredet
ved overenskomst af 6. august 1951, hvoraf fremgår, at der ikke må foretages bebyg-
gelse eller ændringer i den nuværende tilstand, der kan virke skærrunende eller hind-
rende for udsigten til eller fra kirken.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet konstateredes det, at den nye bygning ikke vil hindre udsigten til eller fra
kirken, men at der i kirkens nærhed vil ske en udvidelse af det bebyggede areal på
ovennævnte 29 m2.

Fyns Amt har udtalt. at man ikke har direkte indvendinger mod det ansøgte, men hen-
ledt opmærksomheden på, at der sker en udvidelse af det bebyggede areal tæt ved kir-
ken, hvilket kan have negative konsekvenser for oplevelsen af det nære rum omkring
kirken og kirkegården.

Friluftsrådet og kommunens repræsentanter har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.

Menighedsrådet har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte, men henstil-
let, at man forsøger at sænke taget med ca. l meter for at forbedre udsigten til og fra
kirken. Endvidere har menighedsrådet anført, at der bør ske oprydning af det materiale,
der ligger uden for de nuværende bygninger.

Ejeren har oplyst, at baggrunden for ansøgningen om udvidelse er, at han ønsker plads
til haveredskaber, campingvogn og trailer. Ejeren har yderligere oplyst, at der vil ske en
oprydning, når bygningen står færdig, så det der i øjeblikket henligger uden for byg-
ningen tæt ved kirken, vil blive fjernet.



-2-

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der er tale om en udvidelse, der ikke hindrer ud-
syn til og fra kirken. Den udvidelse af det bebyggede areal, der sker inden for kirke-
fredningsområdet tæt ved kirken, kan accepteres, fordi ejeren, som lovet' af denne,
fremover vil placere haveredskaber, campingvogn og trailer i bygningen i stedet for at
henlægge det uden for bygningen. Tilladelsen er således betinget af, at der sker opryd-
ning efter opførelse af den nye bygning, således at der ikke henligger affald m. v. og
heller ikke henstår campingvogn og trailer uden for bygningen, når denne er opført.

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.

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 ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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