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Afgørelser - Reg. nr.: 02279.00

Fredningen vedrører: Flødstrup Kirke

Domme

Taksations komm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

02279.00

28-07 -1955, 13-08-1955

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



Navn: Flødstrup kirke Reg.nr. : 489-02
22.(0),00

•,
Kommune: Ullerslev
Ejerlav: Flødstrup by O 50 100 200m, ! , ,
Sogn: Flødstrup 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I 1~ 27/9-1955 1/10-1955 Del af 1~.
Sålænge arealerne administreres af de I

t,
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger Jn. m ••• umatr.

areal 2'7/9-1955 1/10-1955 Del af umatr. gadeareal. Tidl. 1~.
umatr.
areal 13/3-1955 26/8-1955 Del af umatr. gadeareal.
~ og
13 13/8-1955 26/8-1955 Del af h 13· Tidl. umatr. gadeareal.c: og



Genpart.
Matr. nr. l a Flødstru~ by o~ sogn.

KtU. NI<. 02.. '2.I~ . 00 ej

Anmelder:
Fredningsnævnet for Svendborg

amtsråds kreds
Nyborg.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •----_._., ........ ~.. ~... _ ... --------_._-- .....-._--_ .._---------
Stempel - og ~ebyr!ri
lov nr •.~t1.()" .. - :19"'-' ..

Undertegnede
Hansen, Flødstrup
erklærer ,at rådet er
af Flødstrup
dette matr. nr. frede

formand for Flødstrup menighedsråd, pastor Viggo

villig til, som e j er af mat r .nr. l a
by Flødstrup sogn, at lade et areal af

for at sikre r'l.enfr:iJ' '~""lj ~genhed af Flødstrup

Arealet besk:rivc.::lClål --:"388! en bræmme af matr. nr. l a på 15emeter regnet fra ejendommens grænse mod amtsvejen

Fredn~ngen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygp,es eller beplantes med udsigtsødelæg~ende

beplantning? ligesom der heller ikke på arealerne må anbrin~es transfor- ,
matorstationer~ telefon - og telegrafmaster og lignende eller opsættes "

/isboder .skure, udsalgssteder vogne fll beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fo- I

retages ændringer i den nu bestående tilstand, de~ 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

fornævnte e jendom, dog uden udgift for mig.tt Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds
og ~xBocr provstiudvalget.

Flødstrup den
Viggo Hans en

I

•l

22 - 7

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på matr. nr.

l a af Flødstrup by Flødstrup sogn.
Fredningsl"l..ævnetfor Svendborg amtsråds kreds ,den 2. 8 JULj~955

sign. Keiser - NiGlsen.

; / I ,j.~,", ,1; I:~i~)11.:.." l r~.'f

Udskriftens rigtighed bekr~ftes.
Frednincsnævnet for Svendborg amtsr8dskreds,Nyborg

~
')
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Ktb. NK. 022 lO) ..00 o

Stempel - og geby~trilov ru:. JA.1). 0_. J:.9,1 ..

Genpart.
.. MatT. nr. umatr.gadeareal ved
"Flødstrup kirke, Flødstrup b~T oe

sogn.

Anmeldeu..
Fredningsnævnet for Svendborg

amtsråds kreds
Nyborg.

FREDNINGSOVERENSKOMST.------- .. ~.--------_._--~-...._-------- -------

Undertegnede sognerådsformand, gårdejer N. Bjørn, Langtve"d

erklærer ,at kommunen er villig til, som ejer af et umatrikuleret gadeare
af Flødstrup by Flødstru;p sogn, at lade et areal af
dette matr. nr. frede for at sikre den frJc ~~li~genhed af Flødstrup
ki-rke.

Arealet bes kri Ve ...~ i':'~;.l ," -j ')~ ~ parkeringspladsen syd for kirkegården,

på ma,trikulskortet betegnet som gade og gadekær.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygees eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbrin~es transfor-
matorstationer, telefon - og telegrafmaster og lignende eller opsættesisboderskure, udsalgssteder,/vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fo- I

jretages ændringer i den nu best&ende tilstand, der kan virke skæmmende ~
eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. ~

For fredningen kræves ingen erstatning. f
.. Rådet er enigti, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på dets ~
~ornævnte e jendom, dog uden udgift for kommunen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds
og menighedsrådet for Flødstrup.

Flødstrup kommune
nr. Ullerslev
-"

den lo .August
P.S.V.

Niels Bjørn
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på r:nadx!x:~xrx.JJrx
tr.gadeareal ved FlødStfup kirke af Flødstrl~ oe sogn.

Frcdl1in{2;snævnet for Svondborg amt sråds kreds, den 13.Aug. 1955
sign. Kciser - Nielsen.

------- ----_ ..._-- _._- ----- ----

Ud8kriftens rigtighed bekr~ftes.
Fredr.l.ingsnævnet for Svendborg amtsrf.dskrcds,Nyborg d.

f icmn:l1 !:n' rr~·!::;rcl,;e. Ii '
:,;." , ~,,'. I,; I ,:., ... ,.. ;., , Bom /"UI,l""tJ ..t f.~ d.m~z: ~

ecningsnævnet for
,'o JbOI1; l\~tsraadskred. ;"'" "\1 Ji' 11"' :
,rn~) !';r, J3/S"'~- ".,.,i" I, .' , r{'\Y:;:,:' ,
QCI iUUørt ved Korresp~dance.
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