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Navn: Turup kirke
\ ""J VJ I # UV

Reg.nr.: 4-21-11

••
Kommune: Assens
Ejerlav: Turup by
Sogn: Turup

o
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Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato,c'! og 3/2-1953 7/2-1953 Del af :# og hele 42. Tidl. :#.
4-.§: Forbehold ang. nyopførelse eller genop-

førelse af bygninger.

e ~ 16/1-1953 7/2-1953 Del af ~.
~ 16/1-1953 9/2-1953 Del af ~.
umatr.
areal 16/1-1953 17/12-1953 Umatr. parkeringsplads.

umatr.
areal 16/1-1953 7/2-1953 Del af umatr. gadeareal.

Anmærkning:
Fredningskort foreligger ikke. Dekla-
rationens tekst giver kun mulighed for
skitsemæssig indtegning af frednings-
grænserne på matr. nr. 2.§:.



•e

Matr. Nr. 2 a
Turup by og sogn.

Id NATURFREDNINGSNÆVNET FORAnme er: ASSENS AMTSRAADSKREDS

R e-~ .N Q.. O \ o, C1 -, . (;) o Cl

F7"?dn in15soveren S korns t.

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

Undertegnede gårdejer Hans Boe, Turup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 2 a af

T u r ,u p "
areal af dette matr.

by, sogn, at lade etog
nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed

af kirke.T u r u p

Arealet beskrives således:.
Den del af matr.nr.2a, der ligger syd for vejen til Gamtofte

og Sø-Søby, begrænset mod vest af en nord-syd-gående -linje i en afstand
af 200 m fra kirken. - Forbehold: Genopførelse af bygninger eller ny-
opførelse at sådanne inden for det ·fredede areal efter forhandling med
fredningsnævnet. - Endvidere den del af matr.nr.2a, der ligger mellem
~mtsvejen og Turup gamle gade,begrænset mod vest af matr.nr.40 d •

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 skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



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 Assens amtsrads-

kreds og menighedsrådet for Turup sogn.

~.
I

Indført i dagbogen for retsk~eds nr.42 Assens købstad
m.v. den 7.februar 1953.

T u r u p den 3/
Hans Boe.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstaende

T u r u p •efredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
påmatr. nr. 2 a af by

og sogn~der er noteret som landbrug kl.II.

Det fredede areal er indtegnet pa vedlagte kort, af
hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad matr.nr. 2b.

Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 3 /2 19 53.
Henry Klingenberg.

I ..

Lyst.Tingbog Turup bl.2a Turup,Akt.skab B.nr.521. ~
,Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med servitutter 0.1.... 1

Henry Klingenberg.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 15.0EC.1954

I
1
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Matr. Nr. 2:2._
Turup by og sogn.

Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENSAMTSRAADSKREDS

ReG.. NR.. Ol~'17.o0C>

, ,

F7'ednin15soverens komst.

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

"e Undertegnede malermester Carl Hansen, Turup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 2b af
T u r u p by, og sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af T u r u p kirke.

Arealet beskrives således:

Haven i en afstand af 30'm fra kirkegårdsdtget.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med 'lldsigtsødelæg-
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 sken-

e 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 fredningstilbud tinglyses

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

kreds og menighedsrådet for Turup sogn.
T II r u p , den 10 / 7 19 52.

Carl Hansen

Ide,t fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

T u r u p

,
e

fredningstilbud. bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
på matr. nr. 2b af by

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

hvilket en genpart bede s henlagt på akten.
Fredningsnævnet for As sens amt srådskreds, den 16/ l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbog~n for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den 7.februar Xjjt 1953.
Lyst.Tingbog Turup bl.2b Turup.Akt.skab C.nr.139.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld,

servitutter o.l.
Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15. DEC.19!i 4



Matr. Nr. 2d Anmelder: NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ASSENS AMTSRAADSKREDS

Turup by og sogn •

.Fred ninAsoveT'ens korns t.

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

Undertegnede fru Susanne Sørensen, Turup,

erklærer sig villig til som ej er af matr. nr. 2d af

T u r: u p by, T u r u p sogn, at lade et

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

af T u r u p kirke.

Arealet beskrives således:

Haven i en afstand af 30 m fra kirkegårdsdiget.. ,

FredningeR 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-

e hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer af den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

eller hindrende fOT udsigten til eller fra kirken.



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 Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Turup sogn.
T u r u p , den 10 / 7 19- 52.

Susanne Sørensen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

på matr. nr. 2d af T u r u p •efredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse
by

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

hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad matr.nr. 2b.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds ,den 16/ l 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.
den 9.februar 1953.
Lyst Tingbog Turup bl.2d Turup.Akt.Skab J.nr.480.
Anmærkning: Ejendommen er forud behæftet med pantegæld, ea.J.....

servitutter o.l.
Henry Klingenberg.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævne t for Assens amtsrådskreds ,den 15.DEC.1954
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Matr. Nr.

umatrikuleret areal.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
AnmeIde r : ASSENS AMTSRAADSKREDS

F 1"ed,ni718spve1"ens komst.

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

Undertegnede Turup menighedsråd, og Turup sogneråd,

erklærer sig villig til som ejer afxrl~&\~cH~Mu.leret areal af

T u r u p . by, sogn, at lade etog

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

af kirke.T u r u p

Arealet beskrives således:,

Parkeringspladsen nord for kirkegården.
,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med uQsigtsødelæg-

gende beplantning, ligeso:n der heller ikke pa arealerne ma an-

bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne

til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

e hedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

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

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



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 Assens amtsråds-

kreds og~~e:~~r Båg herreds provstiudvalg.
Turup ,den lo I 7 1952.

P. M. V. P. s. v.
K. Kloppenborg Christensen. J. L.Andersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at lyse
p~%Xx~.umatrikule~et areal' af T u r u p by

og sogn~ som tilhørende Turup sogneråd.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af

hvilket en genpart bedes henlagt på akten.ad matr.nr.2b.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16 11 1953.

I

l
[
I

Henry Klingenberg.
Indført i dagsbogen jtr retskreds nr.42 Assens købstad m.v.,
den 17.december 1953.,
Lyst Tingbog Turup bl.umatrikuleret

Henry Klingenberg.

e·Turup.Akt.skab K.nr.409.

Afskriftens rigtighed bek;I"æ.r~efh
Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 15.0EC.1954

,
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Matr. Nr. NATURFREDNINGSNÆVNET FORAnmelder: ASSENS AMTSRAADSKREDS

R~ . l'J R. O lO) OJ { < O O ø--
F7'edn inAsove7'ens komst.. . .

I,
I

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

Undertegnede ~urup .• e g n e r l d ,

ar••l
erklærer sig villig til som ej er af 1.iW:uaEi:. WI8~r1kul.r.'t I af

T u r u. p og sogn, at lade et
areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af ! u r u p kirke.

Arealet beskrives således:,

Vejtrekanten nord for k1rkegår4en. beliggende ved gamm.l
Tarup Gade.

Fredningen 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 ug

lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skøn-

e 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.



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 Assens amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Turup sogn.
T u r u p, den 10 / 7 19 52.

J.L.Andersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

T u r u p

,
e

fredningstilbud, bestemmes det. at fredningen vil være at lyse
på~~x~Xx umatrikuleret areal af by

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

hvilket en genpart bedes henlagt på akten., ad matr nr.2b.
Fredningsnævnet for Assens amtsrådskreds , den 16 /1 19 53.

Henry Klingenberg.
Indført i dagbogen for retskreds nr.42 Assens købstad m.v.,
den 7.februar 1953.
Lyst.Tingbog Turup bl.efter 58 l Turup.Akt. Skab K.nr.297.

Henry Klingenberg.
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Naturfredningsnævnet for Assens amtsrådskreds, den 15.0EC.1954
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FREDNINGSNÆVNET

FOR

FYNS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS

TLF. (09) 71 1020

Assens kommune,
Teknisk Forvaltning,
5610 Assens.

REG.NR. 19~7
lofh'vej 31, 5610 Assens, d. 26.7 .1983

SagnrF.70 19 83

Ad Deres j. nr. 125/1983 •
Ved skrivelse af 3. maj 1983 har De ansøgt fredningsnævnet

om tilladelse til ændring af bestående toiletbygning ved Turup
kirke, Gamtoftevej 90~, i henhold til naturfredningslove~bestem-
melser. Bygningen ligger ifølge et fremsendt rids indenfor kirke-
gårdens areal, sydvest for kirken, efter det oplyste på umatriku-
leret areal.

Det er yderligere oplyst, at toiletbygningen ligger helt ne-
de i jorden, således at taget er i niveau med det omgivende terræn.
Taget ønskes nu forsynet med tagbatts af ca. lo cm's tykkelse og
ovenpå et ca. lo cm tykt lag muld, hvorpå der skal sås græs. Det
omliggende terræn vil blive reguleret, så det kommer i plan med
taggræsset.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, har i en herfra indhen-
tet erklæring udtalt bl.a., at den omhandlede toiletbygning ikke
berøres af kirkeomgivelsesfredning (placeret på umatrikuleret kir-
kegårdsareal), men ligger inden for 150 m fra landevej nr. 502
(Aborg-Ørsted) og fra landevej nr. 628 (Turup-Helnæs). Efter fred-
ningsafdelingens opfattelse synes der ikke at være tale om sådanne
udvendige ændringer af den eksisterende toiletbygning, at dette kræ-
ver nævnets dispensation fra landevejsbyggeliniebestemmelserne.
Fredningsafdelingen har intet at indvende imod det ansøgte.

I denne anledning skal man meddele, at fredningsnævnet for
sit vedkommende intet har a~'~dvende imod det ansøgte.

.. ~: ( N. j.
U E. Stamm
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