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Matr. nr. l~, Hellerup ho-
vedgård, Hellerup sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg
amtsrådskreds.

, ,":')l "o Nyborg.: (, .,
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F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •-------------------------------------------
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Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede godsejer Christian Sehested Juul, erklærer sig vil-
lig til, som ejer af matr. nr. l a, Hellerup hovedgård, Hellerup sogn,
at la~e et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggen-
hed af Hellerup kirke.

Arealet beskrives s~ledes: en bræmme på 100 meter bredde regnet fra
• kirkegårds~iget begyndende sydvest fra kirken ved byvejen og sluttedes

mod nordøst ved markskellet, således som det fremgår af den vedla~te
kortskitse.

Fredningen har følgende omfang~
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transforma-
~ torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes sku-

re, udsalgssteder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages

~,ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hin-
drende for udsigten til eller fra kirken •

være at lyse på matr. nr. l ~ af

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fred~ingstilbud tinglyses på min for-

nævnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fre~ningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds ogc.

menighedsrådet for Hellerup sogn.
~ e'.'
-...... -, Hellerup, den 9/6 1955.

sign. Sehested Juul.
c..
C.

I .: ~ ~t';•.-
{~, ""
(

l l "1_ bud bestemmes det, at fredningen vil
;l~ Hell,erup hovedgård, Hellerup sogn.
~~

Idet fredningsnævnet modta~er og ~odkcn~er foranstående fredningstil-

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 9/6 1955.
sign. J.fM~ass.
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POl.

,JlYNS AMTS SYDLIGE Pl.EDN JNGSKREDS
E,eø.KYej n . TelefoD (09) Zl 1693

5700 SVENDBORG. deo25/5 1982
Journal Dr.: nS. 121/1982:-

Han har d.d. tilskrevet menighedsrådet i Hellerup, 5750 Ringe,
således:

" Ringe kommunes tekniske forvaltning har pi vegne Lehn Peter--
sens tegnestue for fredningsnævnet fremsendt andragende om udvi-
delse af kapel ved Hellerup kirke med toilet og torrum.

Denne ejendom er behæftet med servitut a1 9. juni 1955 om
sikring af den frie udsigt til Hellerup kirke på matr. nr. l-a
Hellerup Hovedgård, Hellerup, således at dør ikke ml opføres blandt
andet udsigtsøde~ende b~inger. Påtaleberettiget i henhold til
sem tutten er menighedsrldet og fredningsDæVD.et.

Nævnet har om sagen brevvekslet JIled lyns amtskommunes fred-
ningsafdeling. der ved skrivelse at lo. maJ 1982 har anbefalet det
ansøgte.

En repræsentant for DæVnet har toretaget besigtigelae pi stedet.
ioranlediget heraf skal manmeddele, at fredningsnærnet herved

i medfør at naturfredningslovens I 34 stk. l tillader det ansøgte.
liaMlet bar underrettet tinge kommune, lyns amtsltommunea fred-

ningøatdeli.ng m.tl., der inden 4 uger kan indbringe DlØVDets afge-
relse tor Overtredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udQyttes t.r efter udl.bet af ankefri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens I 58 stk. 6•

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse, jtr. naturfredningslovens § 64 a."
hvilket herved ill8ddeles ---:;~,/---- -es c:.~

CAul. Paulsen
formand

Miljøministeriet
:J.nr.F. \"'~-~
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Dags dato har man tilskrevet lehn Petersens Tegnestue,
Lahnsgade 63, Odense C. således:

" Ved skrivelse af 21. august 1985 har De på vegne

menighedsrådet for Hellerup kirke ansøgt om tIlladelse til at

opføre en redskabsbygning tæt ved det nuværende kapel, alt i

overensstemmelse med fremsendte tegninger og rlds.

Da ejendommen er behæftet med servitut af 9.juni 1955

om sikring af den frie udsigt til Hellerup kIrke , hvorefter der

blandt andet ikke må opføres udsigtsødelæggende oygninger, er nævnets

tilladelse til det ansøgte nødvendig.

Nævnet har om sagen brevvekslet med fr'c"rllngsafdelingen i

ryns amtskommune og har endvidere afholdt møde og besIgtigelse i

sagen.

Under mødet blev en ændret placering af redskabsbyg-

nlngen drøftet, idet det blev foreslået, at bygnlngen rykkes mod

syd, således at den bliver placeret ca. 3 meter syd for den syd-

lige mur af kapellet.

På mødet var der enighed mellem såvel menighedsråd som

fredningsafdeling som kommune om, at denne placerlng var en

udmærket løsning.

Foranlediget heraf skal man meddele, at f! ccJnIngsnævnet

herved i medfør af naturfredningslovens § 34, siv. l meddeler

tilladelse til det ansøgte med den ændring, at redskabsbygningen

opføres 3 meter syd for den sydlige mur af kapellet.

Nævnet har underrettet Ringe kommune, Fyns amtskommunes



fredningsafdeling m.fl., der inden 4 uger

Til fredningsregisteret
til orientering /~-6-_g s.-~

kan indbringe navnets afgøri
.,

•, se for Overfredningsnævnet, om foranstiende •
;

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen
4 uger; jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a."

Hvilket herved meddeles

~r--~-jul. au lsen "''7
formand
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Fredningsstyrelsen

Miljoministeriet
'1 F l" 0\&J. nr. . ")';':'
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