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N~n: Hårslev kirke

I

Reg.nr.: 483-02
22 \'1.00

Kommune: SøndersØ
Ejerlav: Hår sIev by
Sogn: Hårslev

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato

o
!

100
!

1 :4000

Bemærkninger

l.§;

I

I

7/3-1955

15/1-1955

umatr.
areal 15/1-1955

12 7/3-1955
29.§; 29/3-1955

~~ og 8/2-1955
umatr.
areal 8/2-1955

8/3-1955

17/1-1955

17/1-1955

8/3-1955
31/3-1955

9/2-1955

9/2-1955

Del af la.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke- ( ,
ministeriet afgØrelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Hele lb.
Forbehold ang. genopf. af hus på sm.st.
at udVe udhus 3 m mod øst, at bevare
nuv. bep1antn. og at plante syrenhæk
langs sØndre kirkegårdsdige.

D~l af ~matr. gade-og kirkegårdsareal.
Tldl. 1-.

Hele l°. Tidl. la.
Del af 2~.

Hele 57 og del af 58.

Del af umatr. gadeareal.
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REG. NR . .t.t./'J
Matr. nr. Anmelder;

Ucturtredn1nS8DæVnet for Odenue1 .:2 Haarslev by og BOBB.
,amtoråd ekreds.

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede sy~eplejereke,frk.
j)agnl "Of.il.) Lrø.rsen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejen0om, matr~ nr~ l ~

skyldsat for hartkorn
o 3/4- alb.

O tdr. O skp. O fd~xj.tN:Jl>., følgende bestemmelser:

På ejendommen
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
J eG foi'belloldtlr Ulig at genopføre huset på SI:Ull1De 8 ted ...t udvide

udhus 3 m mod 1St, a t bevure nuværende beplantn1q og at pilll1t. ~j:l'lrc(jLltk

leDSS s{iSn~~~~J'~A,j~~:Pdmh~.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for JIlatr. ur.
l l!.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for lla~rulev sogn

xx~iii~xkx'i~i~k~&x~xd
XX'ii.x~i~':l'2~~€i·

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Overensstemmende med det på mødet den 8. juli 1~5)

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr.
l !t

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 15. januar 1955.
A.G •.Loaugesen

suppl.
lEJ~inglyst i Bogense købstad m.v. den 17. januar 1955.

--- 000

Genpartens rigtighed bekræftes.
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REG. NR. .2.2/1 LI J

<"1/"7 . ( " { ....
;.. ,.).,.JMatr. nr. Anmelder;

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

tibu:a'slev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede ~o~~.ridtor ~~~~_

oley lo,a ••a
indgået på uden vederlag at pålæggezil~ ejendor, matr~ nr~57 Ci 58

skyldsat for hartkornlalt

o tdr.o skp.O fdk.2i alb., følgende bestemmelser:
a. a.ah'. nr. 57 ~. chll del af W4ltl·. nr. 58, der p4 vedhwtteo.

r1~u er ats••n••t ~~d r~4 br~m't
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

"Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for ~~tl. nr.

aOe;SDerAdet
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for"l~ tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for

Matr. nr.x..u,Jlu.x udgør i forening medxXXXXX~~XKXXX~1~X~XX
matt'" nr,

:.lA x :lI ;.. ... ;', ;.1.;, et landbrug.
XX.lXXJ.XlllXlOtX

Med hensyn til servitute:r og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

e
'.

!, ,e
I'

" ef
~
j:
I

':

, den 20
H.1.~anaen

Huars1ev sogneråd
uamb,y et. Fyen•

·~liaAHnOverensstemmende med det på mødet den I

B. Ju!i i,~~A19~)
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amterådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
J I \"

som byrde på matr. nr. ~" ej//- ~tJ ti;,,!).rlJln by o.~ 8(1*>n

t •
ri

l':·•,i

I~.
'r"

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den S.februar 1955.
R1ngber,.

~ginerådets foranstående bes1utn1n& af
Odense amtsråd, den' 5. februar 19~5.

. /BJ
20/12 1954 iod~en4es herve.d

,I P.a.,v.
l!:.B.

p. A.<.ae.
IT1ni1yst 1 BOiense !købstad m.v den 9.februar 1955.

--- 000
\
\

~enpartens riitighed bekræftes.

Nal lJrfrcdningsnævnet
f () r

Odenso Amtsrac:.dskreds
den~. ~

l; L}
/

! l.



Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.nr.
l So

I$oaneråde"Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for .*~tinglyses

REG. NR . .,~/? id'}
.l

t
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Matr. nr. Anmelder,

I.lmatr1kl.llel'ede are6l1er 1 u....ur.lev bol
0& 80~D.

·"u.turt'redn1n:.enavnet tor lille 1,f:

wnt ,i*Adskreda.

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

lJtAul'.lev kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede s08ner'd tor
tiaural.. 6iOin

indgået på uden vederlag at pålægge ~~~ii\~~~ nedenn~vnt

WI'U.ltr1kularedeareul.r

XXX~~~XX~AXAXX~~~XX~~~~' følgende bestemmelser: ~å arealer.
n., neml1s det på veahlettode r 1da 8011 Uh" betegnede areul nord tor kirk.,
eArden, den med rød bramme v1et, trekant m'd en bYSn1Da uQ1ddelbart v,.t
tor klIk_sArden, don ve." derfor pi ~8dear_&let 11ijiendø, ~ed r~d bræ~me
.t/i;rsl .•• de trekant o~ endel1& det .y4 tor ltlrke,Ar4en med r~d lJrllUimeata
Irll~clte:rt~t~.:iY~lltp~"rd~ert idigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes tranSformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
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på nævnte ejendom med påtaleret for naturfreaningsnævnet for
, .

Odense amtsrådskreds og for menighe'dsrådet for' ,, liuarelev Gosn

!JIIl.ff..tiI· WHxi4:iIfi}~~x~d
,
I

xxx~ixxFI' xxj~)t~f2f~·
Med hensyn til servituter og byrder henvises ti~ ejendommens

blad i tingbogen.

, den 20.~co~~bor 1954.
H~a~sley sogneråd, Gamby St. Fyen. \

H.L. liansen

Overensstemmende med det på mødet den e.Ju1i 1953
vedtagne modtager og godk~nder naturfredningsnævnet for pdense

I ,

,i

amterådskreds foranståend~ fredningsbestewnelser, der ~edes lyst

som byrde påXm~:i::il'".l'.ovenn;.uvnteQ,n:!uler.
I

I
I

Naturfredningsnæ~net for Odense amtsrådskreds,
I

d~n B.februar 1955•
.t1.ifCberg.

~ognerådets foranståenqe be81~tniOi af
Odense amtsråd, den 5. febru~r 1955.

I ,

P.a.v. E.B. I

P.J!'aae.

• /BJ
20/12 1954 godkendes herved.

I
I
, 'II

Tinglyst i Bogense købstad ,1..'Y den 9.februar 1955.
"

Genpartens rigtighed bekræfteø.
Naturfredningsn:'P-vnet

(1 den " føIr, 19Sr;
I
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Matr. nr. Anmelder:

F r e d n l n g s b e s G e m m e 189

Undertegnede menighed3r~d for
sogn bostemmer herved under forbehold af kirkeIJlinisteriets god-
kendelse) at der pål,-:zggesejendommen matr. nI',

ol
80P

alb. l følgende fredningsbestemmelser~
slqldsat for hartkorn l tdr, 7

l & U JarøloT bI 08
skp'l fale.

På åeu del a t e3endommen, dEZ' 'p4 vedhllftelle rid" er af~rænae~
wecl red brellflJD ••

må der ikke bygges eller plantesl midlertidigt eller stedse-
varendel således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning l anbringes transformdtorsto.tioners

telefon- og telegrafmaster og lignende I der må ej heller opstil-
les skure l udsnlgsstederl isboders vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstYl'rende gen-
stande •

•1
I

"
,e'
I'I

r:~[
,
~I e
~\

r
"

~i

Ga L-ngo det til prczsteembedet hørende nuvnte jordtillig-
gende adluinistreres af de kLl.'kelig...:myndigheder) trceffer kirke-
ministeri 3t dog .- efter indhentet erkl<:3ringfra fredningsn(~let -
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegurds-
jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse



om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på deL
til prcasteembedet hørende have med gårCl.spladssamt den del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tillcnytning til og
n8rhed af præstegårdens bygninger~ så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Den originale kortkalke opbevares i tine;lysninc;sdkten for matr.
nr. l i.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med~ at ovennu.-"'Vntefrednings-

bestemmelser tinglyses på ejendormnen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og .-hvis et d:ceal sc:2lges--
tillige for menighedsrådet.

Nlatr. nr. 1i. udgør i forening med

matr. nr. l, L,ykkeebori • .Ibax's..lev et landbrug.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-

I

mens blad i tingbogen.

llueralev , den 20. deoember 1954.
Johs. Larsen

tlld.

a.3uli 195}
~moCltager og godkender nuturfredninGsnævnet for Odense amts-

Ovorensstemmende med vedtagols e på lllødedc.'J.

rådskreds foranstående fred.rJingsbestCJln:e lser~ dElr bedes lyst som
nr. 1. •

Naturfredningsnu.-'Vnetfor Odense amtsrådskreds ,
den 7. mart. 1955.

Bil1.berc.Det ttltrades, at nærværende tredn1Di8deklaration tinllyseseerYitutst1tten4. på æatr. nr. l A H~ar.ley b1 ._ oe BOlD.
Kirkeministeriet, den 9.tebruar 1955.

P.II1.V. E.B.A.a.Pedersen, ek••

/BJ
80m

~1nglyat 1 BOlenee købstad m.y. den O. ~arts 1955.
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REG. NR . .,2,1/1
Matr. nr. Anmelder 3

,~eturtredn1ng8næyn~t !or ~d~nse
uUltsridskredø.

F r e d n i n g s b e s t e ro ro e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

h"ar6!.~irkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede J~C6uA Cl~ueen
JfDl&eUeen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr, nrG 29 A

Haarslev by og a06A skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp. l fdk.ot alb., følgende bestemmelser:

eJ endO::"UlHiJ1
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbev~-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for watr- nr.
~.2

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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på nævnte ejendom med påtaleret, for naturfredningsnævnet for
\ \
\Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for liuarslev liOP

t
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Matr_! nr.
XXX:XJl,XXX ~i'x:lxI~:fxi:tii:AfXd

xix.x*~j~:fMg·
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

dentlau.rølev' 1
Carlo J4d.llini:

december 1';l~4.

Overensstemmende med det på mødet den 8. J IIi 1~5;
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

,
amtsrådskreds foranstående frednings1bestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 29 4 H~areley by og sogn

? ~BJ
Underteinede;Sofie hathr1ne Jør~en8en, København, Poula KirstiAe

.w.ath1esen, Padborl, og dyrlæge M.P. Jør~:ensen,':Ji1nge,tiltræder SOIl1 ad-komsthavere ifølge tingbogen toranståen~~ dekla~ation.R1nie ll.fI.8 teder 1 februar 1955. I' ,

M.~eter JørLensen. Sofie K. Jørgenaen. Poula K. M~th1esen.
~1nilyet 1 Bogense købstad m.v. den ll. marts 1955•.

000 ---Genpartens r1itiched bekræftes •

den
lHn,-berc.

29. marts

,,
Odense

l,' \

~955'.
I

amtsrådskreds,
/. •.'
~
f"i

r e
~i
[I'
,I

i,
•1

l
I
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I
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t
f. e
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Naturfredningsnævnet for

Nellll! J l c c!rJin q::nmvnet

I I

I
l" I
, I
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02219.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02219.00

Dispensationer i perioden: 09-05-1985 - 29-11-2005



FRtDNINGSNÆVNET
FOR

fYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 41 0057

REG. NR. 22 (~
5500 Middelfart, den 9. m a j 1985
Journal nr. 39/1985

r skrivelse af 16. november 1984 til Fyns Amtskommune,
fredningsafdelingen, fremsendt til fredningsnævnet af amts-
kommunen ved skrivelse af 12. marts 1985 har menighedsrådet søgt
om tilladelse til at tilplante det øst for kirkegården beliggende
areal af det udsigtsfredningen om Hårslev Kirke omfattede område.

r ansøgningen er anført følgende:
" .....................................

r fredningsbestemmelsen står der om det pågældende areal,
at der ikke må plantes .... således at udsigten til og
fra kirken hindres.
Hertil er at bemærke, at udsigten fra kIrken allerede er
begrænset af en høj tujahæk med enkelte linde- og egetræe
som er plantet for at beskærme kirkegårde. Udsigten til
kirken er i nævnte retning begrænset af en række huse lan
Maderupvej til den ene sIde og høj beplantning til den
anden.
Det er menighedrådets plan, såfremt der gives den ønskede
tilladelse, så vidt muligt under hensyn til frednings-
bestemmelsen at plante arealet til med forskellige danske
træer anbragt i smågrupper eller enkeltvis ( egetræer)
sammen med en lavere bevoksning af buske. En sådan beplan
ning kan dels hindre sandflugt, som til tider kan være
meget kraftig og dels vil den kunne blive af stor gavn fo
befolkningen i Hårslev. Med et stort udvalg af træer og
buske vil den være af betydning ikke bare for skolens
undervisning i naturkendskab, men for befolkningen l øvri
- ikke mindst som rekreativt område.

"................................................
Fyns Amtskommune har ved sagens fremsendelse udtalt:

"
Af deklarationen fremgår bl.a., at der på den fredede del
af matr. nr. l a "ikke må plantes, midlertidigt eller



.'

stedevarende, således at udsigten til og fra kirken
hindres '.'.
Set fra østlige retninger ( Lundsbjerg) må der især være
grund til ikke at forringe indsigten mod kirken yderligere
jfr. den i ansøgningen omhandlede thujahæk med enkelte
linde- og egetræer.
Efter fredningsafdelingens opfattelse vil det ansøgte
areal utvivlsomt kunne tilplantes og efterfølgende plejes,
således at udsigten til og fra kirken ikke behøver at blive
hindret i strid med fredningsbestemmelserne.
På baggrund af de konkret foreliggende omstændigheder skal
fredningsafdelingen ikke udtale sig imod en dispensation
i medfør af bestemmelserne l naturfredningslovens § 34 til
at det ansøgte areal tillades beplantet under forudsætning
af, at beplantningen sker i overensstemmelse med en nf
fredningsnævnet godkendt beplantningsplan.
Beplantningsplanen bør indeholde en nøje beskrivelse/
fordeling af plantearter og -sammensætning ( så få højt-
voksende arter, som muligt) samt angive planteafstande.
Den omhandlede thuJahæk i kirkegårdens østende ( UdSlgtS-
hindrende) vil med tiden formentlig kunne nedskæres i takt
med, at beplantningen på marken gror til, således at sand-
flugt ( jfr. ansøgningen) ikke behøver at være noget
problem for brugen af kirkegården. "

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det
herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets for-
handlingsprotokol.

Således foranlediget tillader nævnet herved, at det omhandlede
areal tilplantes i overensstemmelse med en af nævnet forud godkendt
beplantningsplan, der bør indeholde en nøjagtig beskrivelse/fordeling
af de anvendte plantearter og disses sammen~ætning samt angive
planteafstande.

Beplantningsplanen forudsættes udført i samråd med Fyns Amts-
kommune, fredningsafdelingen.

Nævnets afgørelse kan af de i naturfredningslovens § 58 og
§ 34 stk. 2, jfr. § 13 stk. l nævnte personer og myndigheder m.v.
indbringes for Overfredningsnævnet. Herom, om om udnyttelse af en
tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart



af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
naturfredningslovens § 58, § 34 og § 13.

H.P.Pedersen

Menighedsrådet for Hårslev sogn
v/Jørgen Juul Petersen
Præstegårdsvænget 4, Hårslev
5471 Søndersø
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDSe Domhuset, Albanigade 28

SOOOOdense C, Tlf. 09 11 47 12

Odense, den 3. fe~!~ ~&7. /J.. !J.. 11
Frs.j.nr. 137 - 1986

Til fl'edningslTegisteret
til orientering Ik/

/,2 -!~
Ved en skrivelse af 7. februar 1986 har De på vegne Hårslev Menig- ~
hedsråd ansøgt om tilladelse til opførelse af et redskabshus til
brug for graveren ved Hårslev kirke.

4It Ansøgningen er vedlagt tegninger udarbejdet af arkitekt Lehn Petersen
med forslag til bygningen og dens placering.

tit; Opførelsen kræver fredningsnævnets tilladelse, idet fredningsnævnet er
påtaleberettiget i henhold til fredningsdeklaration tinglyst på
matr. nr. l a Hårslev by, Hårslev, tilhøre~de Hårslev præsteembede.
Ved modtagelsen af sagen fra Fyns Stiftsøvrighed den 24. oktober 1986
blev sagen af nævnet sendt til udtalelse hos Fyns amtskommune, som
tilbagesendte sagen med en skrivelse af 13.november 1986, hvoraf
bl.a. fremgår:
"Fredningsafdelingen finder, at ansøgte redskabsrum ikke vil få

4It nogen væsentlig betydning for udsigten til og fra Hårslev kirke,
men da huset på ca. 51 m2 søges opført kun ca. 40 meter fra kirken,

tit kan det påvirke kirkens nærmiljø i en uheldig retning."
4It Der blev herefter afholdt besigtigelse i sagen den 9. januar 1987.

Under besigtigelsen oplystes af sognepræsten og af Dem, at det er
nødvendigt med et rum til graverens redskaber og øvrige materialer,
der tidligere var anbragt i en nu nedrevet længe af den gamle
præstegård fra 1600-tallet. Længen var placeret samme sted, hvor
redskabshuset nu ifølge arkitektens tegninger foreslås opført.
Graveren bor for tiden i forpagterboligen, og graverens red-
skaber m.v. er for tiden anbragt i garagen oppe for enden af indkør-

~ sIen til boligen. Der er nu op ad boligen opført en carport. Fred-
ningsnævnets tilladelse er ikke indhentet til opførelse af
carporten.

/- «J I F.1'-'/Z - 3 $iV.
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Formanden for nævnet bemærkede, at den foreslåede placering ca.
midt mellem præstegården og indkørslen til forpagterboligen
er noget tæt på kirken, og at redskabshuset lige så godt kan
ligge lidt øst for garagen, som nu benyttes som redskabshus. Der vil
herfra være lige så praktisk adgang til kirkegården som fra
placeringen angivet på tegningerne.
Repræsentanten for Fyns amtskommune tilsluttede sig formandens
bemærkninger.
Sognepræsten og De kunne tiltræde forslaget til ændret placering.
De udtalte, at De udelukkende kunne udtale Dem på egne vegne,
men ikke på vegne det øvrige menighedsråd.
Sognepræsten oplyste, at arealet bag ved garagen, som nu benyttes
som redskabshus, tilhører præsteembedet og for nylig er blevet
tilplantet. Det er derfor ønskeligt, at bygningen ikke kommer
til for voldsomt at bryde med overgangen til beplantningen, der
vil vokse op.
Arkitekten bemærkede, at redskabshuset kan opføres lidt smallere,
men med samme areal som foreslået på tegningerne. Hvis husets
længde bliver lagt øst - vest, vil overgangen blive acceptabel.
løvrigt foreslog h~n en bygning med tegltag og sider i mørkt
trykimprægneret træ.
Muligheden for en placering bag det østlige kirkegårdsdige drøf-
tedes, men alle var enige om, at denne placering ville virke
skæmmende på kirkens omgivelser.
Garagen bygget op ad forpagterboligen besigtigedes. Bl.a. Arkitekten
og formanden bemærkede, at den ikke er særlig heldigt placeret,
men at den i forhold til kirken må kunne afskærmes ved, at den
mørkfarves, og ved at der plantes foran dens sydside.

således foranlediget meddeler nævnet i henhold til naturfrednings-
lovens § 34, stk.l, og som påtaleberettiget i henhold til den
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tinglyste deklaration dispensation dels til opførelse af et red-
skabshus af areal som foreslået, såfremt det placeres på arealet
umiddelbart øst for garagen, som for tiden anvendes til
redskabshus, dels til bibeholdelse af carporten bygget op
ad forpagterboligen på betingelse af, at den mørkfarves, og
at den på sydsiden afskærmes mod kirken af beplantning.
Det forudsættes ved afgørelsen, at der af arkitekten til"
nævnet indsendes tegninger m~d forslag til redskabshuset og
dets placering og forslag til farvning af carporten og beplantning
ved carporten.
Det bemærkes, at tilladel~e til udførelse af de af nævnet godkendte
foranstaltninger yderligere i henhold til den tinglyste deklaration
kræver kirkeministeriets godkendelse, og at en kopi af nærværende
afgørelse derfor er tilsendt Fyns Stiftsøvrighed til forelæggelse
for kirkeministeriet.
Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med nærværende sag
af landinspektørfirmaet Meklenborg I/S har været ansøgt om
tilladelse til overførsel ved skelforandring af areal fra matr.
nr. la til det umatrikulerede kirkegårdsareal. Ansøgningen
forudsatte, at tilladelse til opførelse af redskabshus blev
meddelt til placering på det oprindelige foreslåede areal
mellem præstegården og indkørslen til forpagterboligen.
Som følge af afgørelsen i nærværende sag er ansøgningen
derfor ikke imødekommet.
Såfremt der også til placeringen af redskabshuset, hvortil der
nu er disponeret, ønskes overført areal fra la til det umatrikulerede
kirkegårdsareal, kan ansøgning herom forventes at blive
imødekommet.



Fredningsnævnet
fore Fyns Amt

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 11. november 1996
Frs. 31/1996

Fyens Stift
Stiftsøvrigheden
Asylgade 7-9 II
Postboks 1140
5100 Odense C.

Vedr.: Deresj. nr. 151124/0504/06.

Ved skrivelse af 23. maj 1996 har Fyens Stift, Stiftsøvrigheden, fremsendt en sag vedrø-

rende opførelse af et redskabs- og brændehus på ejendommen matr. nr. l-a Hårslev by, .
Hårslev, idet Stiftsøvrigheden har anmodet fredningsnævnet om en tilkendegivelse af,
hvorvidt forslaget i henhold til en vedlagt beskrivelse og vedlagte tegninger giver anled-
ning til bemærkninger.

Ejendommen er omfattet af en fredningsbestemmeise fra 1954, hvoraf fremgår, at der ik-
ke må bebygges eller beplantes eller foretages andre lignende skønhedsforstyrrende ting

på ejendommen.

Det fremgår af fredningsbestemmelsen, at så længe det til præsteembedet hørende jord-
tilliggende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet dog - efter

indhentet erklæring fra fredningsnævnet - som hidtil afgørelse om nyplacering af bygnin-
ger på præstegårdsjorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse om
nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den til præsteembedet høren-
de have med gårdsplads samt den del af præstegården s areal, der ligger i umiddelbar til-
knytning til og nærhed af præstegården s bygninger, så længe disse arealer administreres
af de kirkelige myndigheder.

Det fremgår af sagen, at der er behov for et redskabs- og brændehus, og at huset bygges
som et halvtagshus op ad garagelgraverbygningens østvæg. Taget dækkes med eternitski-
fer og føres tæt op under garagebygningens tag. Væggen udføres med ru fyrrebrædder.
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,e Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen,
der i skrivelse af 1. juli 1996 har udtalt, at det aktuelle projekt ikke vil være til gene for
indblikket til eller udsynet fra kirken og kirkegården, idet der er tale om en ydmyg til-
bygning, der stort set neutraliseres af den eksisterende garage, som den skal opføres op
ad.

Afdelingen finder det på den baggrund uproblematisk, hvis fredningsnævnet i henhold til
fredningsdeklarationen meddeler Stiftsøvrigheden, at der ikke ses at være indvendinger
mod projektets gennemførelse som beskrevet.

Søndersø kommune har i skrivelse af 3. oktober 1996 udtalt, at man ikke har indvendin-
ger mod det ansøgte.

• Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet skal herved udtale, at nævnet ikke har ind.vendingermod det ansøgte,
således som projektet er beskrevet i de vedlagte bilag. Fredningsnævnet skal dog henstil-
le til Stiftsøvrighedens overvejelse, at der ikke isættes port i hele den ene ende af tilbyg-
ningen. Fredningsnævnet finder, at en så stor port måske vil virke skæmmende på byg-
ningen.

S. Raunholt
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FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520
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Dato: 29. november 2005
Journal nr.: Frs. 40/2005

Søndersø kommune
Teknisk Forvaltning
Vesterled 8
Postboks 106
5471 Søndersø

Ved brev af 6. juli 2005 har kommunen fremsendt en ansøgning om ændring af udnyttel-
sen af udhus til beboelse på ejendommen Kastanievej 2, Hårslev, 5471 Søndersø - matr.
nr. l-b Hårslev by, Hårslev.

Det fremgår af sagen, at ejeren ønsker at ombygge udhuset, således at der indrettes bade-
værelse og bryggers.

Fredningsnævnet har tidligere i fredningssag 39/2004 meddelt dispensation til bygningen,
selvom taget var blevet forhøjet med 60 cm, men på betingelse af, at der skete en udbed-
ring af muren over mod kirken.

Efter det oplyste sker der ingen ydre ændringer, udover at der placeres et par relativt små
vinduer mod egen have, heraf det ene vindue i gavlen mod kirkens parkeringsplads.

Ejemlommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 13. september
2005 bl.a. har udtalt:

Projektet får ingen indt1ydelse på indblikket til eller udsynet fra kirken. Det er Miljø- og Arealafdelingens
vurdering, at en dispensation til projektet vil være uproblematisk i forhold til fredningens formål om beva-
relse af det frie kig til og fra kirken og om ordnede forhold omkring kirkegården. Afdelingen har således
mgen indvendinger mod en dispensation.

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Hårslev Menighedsråd, der i
brev af 3. august 2005 bI. a. har udtalt:

Vi ser frem til, at Fredningsnævnets afgørelse af 17. maj 2005 opfyldes. Hidtil er intet sket i retning af at
tjerne tilbygningen, men fristen er selvfølgelig også først den 1.-10.

Ved at inddrage udhuset til beboelse udvides bebyggelsesgraden. Det må være Søndersø kommunes opgave
at tilse, at den overholdes. Skulle det være lovligt at bruge udhuset til beboelse, ønsker vi ikke vinduer eiler
lignende ind mod kirkegården. Tværtimod vil vi gerne have muren ind mod kirkegården renoveret, som
Fredningsnævnet har bestemt, at den skal.

··~oo/ ---1.21;/;Z - tJ'ØO/
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-• Vores interesse er. at fredningsbestemmelserne for kirkens omgivelser samt anden lovgivning overholdes.
"

Endelig har fredningsnævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der ikke
har haft bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Da der alene er tale om indvendige ændringer, der ikke vil hindre udsigten til og fra kirken,
finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål, hvorfor der
meddeles tilladelse til det ansøgte.

Det bemærkes, at spørgsmålet om hvorvidt betingelserne i fredningssag 39/2004 er opfyldt
af ejeren, er et anliggende, der henhører under Fyns Amt samt tilsynsmyndighed.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
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, stk. 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.

fA· ~?-
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