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Kommune: Arup

200mEjerlav: HækkebØlle by O sp 100
! ! ,

Sogn: Rørup 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

•umatr.
areal 7/1-1953 8/1-1953 Del af umatr. gadeareal.

l.§: 7/1-1953 8/1-1953 Del af l~.
e 16.§: 7/1-1953 8/1-1953 Del af 16.§:.

17.§: 7/1-1953 8/1-1953 a Tidl. 17.§:og umatr. parke-Del af 17-.
ringsareal.

17~ 7/1-1953 8/1-1953 H' lnce.Le 1-'

Navn: RØrup kirke Reg.nr.: 4-99-03
lO) ~\.oo

Anmærkning:
Fredningskort foreligger ikke. Dekla-
rationens tekst giver ikke mulighed
for indtegning af fredningsgrænserne
på matr. nr. la, 16a og 17.§:.
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Matr. Nr. l~ NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

Hækkebølle by, Rørup sogn.

f l'l?dnJnssovel'ens komst.

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

Undertegnede Rørup sogneråd,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l a af

Hækkebølle by, R ø r u p sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af R ø r u p kirke.

Areælet beskrives således:

To parkeringspladser samt vedtrekanten østen for kirke-
gåFden mellem ko~~unevejen. Endvidere skolens legeplads.

Fredni~gen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsedelæg-
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-l_

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 ovens.tående fredn,ingstilbud tinglyses •

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Rørup sogn.
Rørup, den e / e 1951.

P. S. V.

Poul Nielsen. R.Hestehau.{se. Kr. Pedersen.
Rasmus Rasmussen. E. Nørregaard. Carl Hammerich

Cederfeld de Simonsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. l a af' Hækkebølle by

Rørup sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bede s henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 7 / l 19 53-

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den e.januar 1953-
Akt. Skab M.nr.615 - Lyst Tingbog Rørup.
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-Abmærkning: Ejendommen er forud behæftet med servitutter o.JtI'
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. O[C. '1954

r

I



·
"

O\q 8l .000

Matr. Nr. 16a Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Hækkebøl1e, Rørup sogn.

Fred ningsoverens komst.

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

Undertegnede husejer Martin Pedersen, Rørup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 16 a af

Hækkebølle Rørup sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af kirke.Rørup

Arealet beskrives således:

Ejendommens have.

Fredning~n har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne ma 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.
f
r
f.

I
Jeg er enig i, at ovenst~ende fredning$tilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Rørup sogn.
Rørup ,den ~ / 8 1.951.r
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Martin Pedersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 16 a af Hækkebølle by

der i forbindelse med matr.nr.3b er
sogn·,en landbrugsejendom.Rørup

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte k~rt, af
hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr.la.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 7 / l 1953.
Henry Klingenberg.

Indførti dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad m.vtt
den e.januar 1953.
Akt. Skab K.nr.121. - Lyst Tingbog Rørup.
Anmærkning~ Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens -amtsrådskreds, den 15. 0[C.195 4
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Matr. Nr. l7a Anmelder: NATURFREDNJNGSNÆVNET FOR

ASSENSAMTSRAADSKREDS

Hækkebølle by, Rørup sogn.

F1"edni nssove1"ens komst.

stempel- og gebyrfri,
loV'nr. 140/1937.

Undertegnede frøken Maren Hansen, Rørup,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l7a af

Hækkebølle by, sogn, at lade etRørup
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af kirke.Rørup

Arealet beskrives således:

Haven til 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 bestående tilstand, der kan virke skæmmenda
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

-~----------------,



For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ej endom, dog uden udgift for mig.
Påtal.eberettiget er fredningsnævnet for Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Rørup sogn.
Rørup , den 19 51.

Maren Hansen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 17 a

Rørup
af Hækkebølle by

sogn., der er la ndbrugse jendo m.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af
hvilket en genpart bedes henlagt på akten, ad matr.nr.la.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 7 11 19 53.
Henry Klingenberg.

Indført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
den S.januar 1953.
Akt. Skab A.nr.77 - Lyst Tingbog Rørup.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.
Erik Hansen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. O~C.195 4
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Matr. Nr.l7 c
Hækkebøl1e by,
Hørup sogn.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDSAnmelder:

Fl"edn in;gsovel"ens komst.

stempel- og gebyrfri,
loV'nr. 140/1937.

Undertegnede H ø r u p m e n i g h e d s r å d ,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 17 2 af
Hækkeb~lle by, sogn, at lade etRøru.p
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af H ø r u p kirke.

Arealet beskrives således:

Arealet nord for kirken, købt af frøken Maren Hansen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigts.ø:delæg-
gende beplantning, ligesom det heller ikke på arealerne må an-
bringes transform~torstationer, 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.



Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den15.0[[.19.5 4

H~/~'" e;

For fredningen kræves ingen erstatning,
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

på min fornævnte ejendom, dog uden udgift for'mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for I\ssensamtsråds-

kreds og menighedsrådet for R ø r u p •
,den 8 /8 19 51.Rørup

K.Hesselager.
Bent Moustrup.

Karl Hansen. Esther Rasmussen.
Anna Rasmussen. Axel Pedersen.

Elna Fynbo.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
pa matr. nr. 17 c

R ø r u p
af Hækkebølle by

sogn.
Det fredede areal er indtegnet pa vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten,.ad matr.nr. la.
Fredningsnævnet for As sens amt srådskreds, den 7 /l 19 53.

Henry Klingenberg.
Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som

s~rvitutstiftende på matr.nr.17c Hækkebølle By, Rørup sogm.
Kirkeministeriet, den 10. juni 1953.

P.M.V. E. B•
•••Krog, Eksps.

IDndført i dagbogen for retskreds nr.43 Middelfart købstad
m.v., den ll.marts 1954.
Akt. Skab M.nr.132. Lyst Tingbog.Rørup sog~.

Erik Hansen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 3 l, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 2. februar 2005
Journal nr.: Frs. 62/2004

Aarup kommune
Teknisk Afdeling
Indre Ringvej 2
5560 Aarup

• Ved brev af 27. oktober 2004 har De fremsendt en ansøgning fra ejeren af ejendommen
matr. nr. 16-a Hækkebølle by, Rørup, Gelstedvej 36, Aarup kommune, med anmodning
om byggetilladelse til en 14 m2 stor tilbygning på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefrectning, hvorfor fredningsnævnets tilladelse
er nødvendig til det ansøgte.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 30. november
2004 har udtalt:

På ejendommen (matr. nr. 16 Cl Hækkebølle by, Rørup) er i 1951 tinglyst en Exner-
fredning, der alene omfatter ejendommens have.

Fredningens arealmæssige omfang er ikke vist på kortbilag til deklarationen, og Mil-
jø- og Arealafdelingen har ikke på anden måde kunnet fastslå havens afgrænsning i
1951, men at dømme efter et flyfoto fra 1972 - det ældste, vi har - og forholdene på
stedet, må Afdelingen går ud fra, at haven har haft det omfang, den også har i dag.

Ejendommens bebyggelse består af ældre, stråtækte bygninger i bindingsværk og træ
nær kirkegården, og - på den vestlige del - en værkstedsbygning, der er opført i gas-
betonblokke. Denne bygning ses tydeligt på førnævnte flyfoto, ligesom det fremgår,
at arealet nord for bygningen har været anvendt til manøvreplads m. v. I dag henlig-
ger arealet med forskelligt, noget skæmmende, oplag, og bygningen anvendes tilsy-
neladende ikke længere erhvervsmæssigt. Ud fra antagelsen om fredningens areal-
mæssige omfang må dette oplag dog anses for at være uden for fredningens række-
vidde.

•

Den aktuelle sag:

I forbindelse med nytækning af beboelsen har man påbegyndt opførelse af en karnap-
tilbygning ud i haven, over mod kirkegården. Foreløbig er kun tagkonstruktionen og
en mindre del af tækningen gennemført, idet facaderne og den blivende, bærende
konstruktion endnu mangler. Taget bæres af midlertidige stålsøjler og bygningsdonk-
rafte . I haven findes herudover et mindre, stråtækt legehus og et gyngestativ .

..



1>'

Side 2/2

Ejendommens bygninger skærmer fra vest og sydvest af for kirkegården, således at
disse elementer ikke hindrer indblikket til kirken. Derimod ses de fra kirkegården
p.g.a. den nære beliggenhed, men dog med den eksisterende bebyggelse og det
nævnte oplag i baggrunden.

Efter Miljø- og Arealafdelingens vurdering vil en færdiggørelse af den påbegyndte
karnap/havestue ikke forringe oplevelsen af kirkens beliggenhed i landskabet. For-
holdene taget i betragtning vil karnappen ikke efter Afdelingens opfattelse virke
skæmmende. Heller ikke legehuset eller gynge stativet vurderes at kunne betegnes
som sådan, og på dette grundlag vil Fyns Amt ikke have indvendinger mod en lovlig-
gørende dispensation til byggeriets færdiggørelse. henholdsvis opretholdelse af lege-
hus og gyngestativ .

Rørup Menighedsråd har udtalt, at menighedsrådet intet har imod tilbygningen.

Fyns Statsskovdistrikt har udtalt, at distriktet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at den mindre tilbygning indgår som en samlet, væsent-
lig forskønnelse af den tiltrængte istandsættelse af hele ejendommen. Fredningsnævnet er
enig med amtet i, at en færdiggørelse ikke vil forringe oplevelsen af kirken i landskabet.
Det ansøgte ses under disse omstændigheder ikke at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet kan endvidere tiltræde opretholdelse af legehus og gyngestativ, der heller
ikke ses at stride mod fredningens fonnål.

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

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

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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