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N~n: Bovense kirka
220!2.00

to/t!:
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Kommune: Nyborg
Ejerlav: Boven:')e by O 5.0 100 200 m

! ! I

Sogn: BOVljDSe 1 :4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

I' ')E. 2/11-2-955 5/11-1955 Del af 2a.,-

J§. 8/2-1-1955 9/11-195)' Del af 3a.
Forbehold ang. ombygning ai' g.irdt~.'1.,

e dog ikke hØj er(:3end de nuværende byg-
ninger.

31 2/11-1955 5/11-1955 D'al af 31. Tid L. 9.2 dog 9-.
b 2/11-1955 5/11-195) ~. 9.2 11.9- Del af Ti,n. og

urEl.t r.
areal 2/11-195) 5/11-1955 D~l_ af .g.matr. ~irke~Lirds- og V(.:lj~lrea:_.

Tld.l... r.
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Anmelder:
Fredningsn~vnet for Sven1borg

amtsr~dskred!l
Nyborg.

Matr. nr. 2 a og 9 b
Bovense by og sogn.

~:/'/0/ A:<
" V "1'...1Undertegnede gårdejer Alfred Georg Hansen, Bovense, erklærer

sig villig til, som ejer af matr. nr. 2 ~ og 9 ~ af Bovense by eg
sogn, at lade et areal af disse matr. nr. frede, for at sikre den fri
beliggenhed af Bovense kirke.

Arealet beskrives 8~ledes: en bræmme på 100 meter fra kirke~årds-
di~et af 9 S og af den del af 2 ~, der ligger nordøst for kirken.

Frednin~en har føl~ende omfang:
Arealerne må ikke beby~~es eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, li~esom der heller ikke p~ arealerne IDA anbringes trans-
formatorstationer, telefon- o~ tele~rafmester o~ li~nende eller ops~t-

tes skure, udsal~esteder, isboder, vo~ne til beboelse eller o~bevaring
af redskaber eller li.<;n8nde skønhedsforst"rrende gen!!tande.

Der ~ i det hele ikke foretages ~n~rin~er i den nu be~t~ende
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for u1ei~ten til el-
ler fra kirken.

Matr. nr. 2 ~, 8 m, 8 n og 26 S er en landbrugsejendom.
For fredningen krrevea ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

ejendom matr. nr. 2 ~ og 9 ~ af Bovense by og sogn, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget er fredning~nævnet for Svendborg amtsrådskreds
eg menighedsr~det for Bovense.

Bovense, den 31 - 10-1955
Alfred Hansen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ninp'stilbud, bestemmes det, at fre~ninBen vil VFre at lyse p~ matr.
nr. 2 !l og 9 S af Bovense by ol?,sogn.

Fredninp.sn~vnet for Svendborg amtsr~dskreds. den ~/ll 1955
Keiser-Nielsen

Indført i dagbogen for retskreds nr. ~2,Nvborg købstad m.v.
den 5. ~ov. 1955.

Lyst tingbog: Bovense by og sogn Bl. Akt: Skab C nr. 277.
Anm. Forud h~fter diverse servitutter samt l)pantebrev lvst 15/8 192,

for 6.000 kr. med påte~ning om tran~port til frk. Hvllebor~ Marie
Petersen 2) skadesløsbrev til N"l)orp snarpkSARe lvst for 1/'i.oookr.

Keiser-Nielsen

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T4

Stempe1- og gebyrfri i h.t.
lov nr. 140-1937.

~ " I 1\ I ~ I ~ l \ 1;:-1

afgift: lov 140/1937
§ 14 2 2 Xr. 00 ør e •

Genpartens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,den.','I~ '

~1}.0rI

24.11.1955Frs .32/55
• Ir.

r \ ~l
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til orientering lOk-KIP
,~'

/
( , r /-;".1

2-) , Justltsmlnlsteriets genpartpapir. Til skøder, akadeslesbreve. kvitteringer til udslettelse
og andre pltegnJnger m. m. (vedr. fast ejendom).

•

'3a af Bovense by og s0/l:n•• tr .• r~ ejerlav, IOgn:
ti bbenhsyn harter)

ellrr h de II'Indcrl)dskr I.nds
d.I.) bd. Dg bI. I ting.
bogsn, 811. nr., ejerlav,

logn.

Al" -01 Ir. tI/'!
(~ .. ., ........ , ..... ..r)

"

KølJal'l l
Kredltol'l f bopæl:

Gede og hUl nr.:
llwor ... III .... 1

Anmelderen. navn Dg bopæl (kontor):

Fre~ningsDævnet for Svendborg
amtsr~dskreds, Byborg.

Stempel. ler øre

Stempel- og gebyrfri i h.t.
lov nr. 140/19'37.

Un1erte~ede ~årdejer Jens Weinreich God1ikeen. Bovens~
erkl~rer siR villi~ til, som ejer af matr. nr. ~ a af Bovense by
op' ~o~n, at la1e et areal af dette matr. nr. frede. tor at sikre
den fri beli~~enhed af EGvense kirke.

Arealet beskrives a~le1e~: ~n br~mme af matr. nr. ~ a pA
100 meter regnet fra k1rkegårdedi~et.

Predningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsøde-

læggende beplantning, ligesom der heller ikke pA arealerne må an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmBster eller
opaættes skure, udsslgBsteder, isboder, vosne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-

stande.

Der mA i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmMende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

Je~ forbeholder miF ret til at ombv~ge ~rden, hvis det bliver
påkr~vet, ~en ikke højere pn1 de nuv.ren1e bv~ni~er.

Por fre1n1n~pn kr~v~~ inpen erptatninp. Matr. nr. ~ 8 er en
la6dbrup,aejenåom.

Jeg er enip i, at ~venet~enie !reintn~~~jlbud tjnølvse~ på
min e.1ensom matr. nr. ~ a a f' Bovens e b" Of' .. " I'll, 10" 'l1en 1I1"i'"t
for mig.

Påtaleberettiget er frednin~e~vnet for Svendborg amtsrAdøkreds
T" "t. _t' ...~, ... f.,.

J-t I Kt-Idlbot, AIS K..bn'-"'... ~ j~...lI'dl

:fJ,/s.s-
l , •• ~•• 'nA • .,C't"
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og mpnip.hedaT~1~t for Bovense.
Bov~nee. den ~l. lo 19~~

Jpne Goddikeen
Idet frednin~~n'vn~t modta~~T O~ g01Ken1er toranst~eh~e

rrednin~etilbud, beptem~ep 1pt, at fre1ninnpn vil ~re at
lyee på matr. nr. 3 a af Bovenpe by Og Ponn.

lrednin~snævnet tor Sven~borg a~tsrt1ekre1e, 1en 8/11.55
~-~

Fotokopiens riF,tiched bek:ræ!'tes.

Do~~ere~, l Nybor~, ce~ 4. februar 190,0".

---------_.,.~.~--- .;-'.~,---
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FREDNINGSNÆVNET
fOR.

fYNS AMTS SYDLIGE FR.EDNINGSKREDS
Egensevej U • Telefon (09) 11169'

REG. NR.
5700 SVENDBORG. den 3 0/4 198
Journal Dl.: frs. 37/1984

Man har d. d. t i lskreve t ark i t ek t La rs' M i ndedal ,
Torvet 2 E, 5700 Svendborg, således:

" I skrivelse af 8. februar 1984 har De ansøgt om
fredningsnævnets godkendelse af, at der på ejendommen matr. nr.
9-b Bovense by, Bovense opJøres en ny bygning bestående af kapel,
graverkontor og redskabsrum m.v.

Det pågældende areal er for størstedelen behæftet med
deklaration, lyst 9. november 1955 til sikring af den frie udsigt
til og fra Bovense kirke. Kirken er efter fredningsnævnet s skøn.... ----tillige omfattet af § 47 b i ændringslov til naturfredningsloven
af 25. maj 1983, men ifølge de foreliggende bygningstegninger vil
bygningens højde ikke overstige 8,5 m.

fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med amtskom-
munens fredningsafdeling, som blandt andet har påpeget, at den
ligeledes indsendte beplantningsplan også forudsætter frednings-
nævnets godkendelse. Efter fredningsafdelingens forslag har fred-
ningsnævnet afholdt møde på stedet med besigtigelse og forhand-
ling med de interesserede parter.

Om det på mødet passerede henvises til vedlagte gen-
part af mødereferatet, hvilket efter omstændighederne også omfat-
ter nævnets votering.

Nævnet har på grundlag af det under forhandlingerne
fremkomne enstemmigt besluttet i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at godkende, at der opføres en bygning som projekteret i
overensstemmelse med de hertil indsendte tegninger og beliggen-
hedsrids. Nævnet har herved taget hensyn til, at der det pågæl-
dende sted tidligere har ligget en nu nedrevet ~irkelade og i~-
rigt til, at det foreliggende projekt ikke skønnes at kunne virke
skæmmende eller hindrende for udsIgten til og fra kirken. Det er
en forudsætning for godkendelsen, at bygningen som projekteret
opføres af mursten, som hvidkalkes og med tegltag.

Nævnet godkender endvidere beplantningsplanen.
Nævnet har derimod udtrykt sin betænkelighed ved at

godkende den projekterede mur nord for bygningen, men som det

Miljøministerief
J. nr. F. \'0-).. _~. BiL



..

fremgår af mødereferatet, har bygherren ikke for tiden ønsket
denne del af projektet fremmet, og nævnet har derfor stillet sin
godkendelse af muren i bero.

Nævnet har underrettet Nyborg kommune, Bovense Me-
nighedsråd, fyns amtskommunes fredningsafdeling m.fl., der inden
4 uger kan jndbringe nævnets afgørelse for Over fredningsnævnet,
om foranstående.

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 tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens
§ 64 a. "hvil~et herved meddeles

~~C/:'.-~L- n_ .. ~~~Jul. Paulsen
formand

.J

ModtagetIfredningsstyrelsen

~ 2 MAJ 1984
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I' FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREl>NINGSKREDSe I Egeosevej l' • Telefon (DY)211693

5700 SVENDBORG. den 30.07.1990
Journal Of.: F. 155 / 199 O

Erling Nielsen
Kissendrupvej 5
5800 Nyborg

•
•

Ved skrivelse af 14. juni 1990 har Nyborg kommune forelagt nævnet
en ansøgning fra Dem om tilladelse til nedrivning af ladebygning
på den Dem tilhørende ejendom matr. nr. 3 a Bovense by, Bovense.

På ejendommen er der tinglyst en servitut, hvorefter Nyborg kommu-
ne skal meddele tilladelse til bygningernes nedrivning, idet de er
fundet bevaringsværdige. Nyborg kommune har ved skrivelse af 14.
juni 1990 meddelt tilladelse til nedrivning.

•
Endvidere er der på ejendommen tinglyst en fredningsoverenskomst,
hvorefter arealerne ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsø-
delæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til
beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsfor-
styrrenqe genstande.

Der må i det hele i henhold til overenskomsten ikke foretages æn-
dringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet.

Fredningsnævnet skal herved meddele, at nævnet eenstemmigt har be-
sluttet i henhold til fredningsoverenskomsten, jfr. naturfred-

'iljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ Cl. u.\ ':).- G 0c:!I \
Akt. nr. S b J

--------------------- .-.--



ningslovens § 34, at meddele tilladelse til nedrivning af ladebyg-
ningen. Fredningsnævnet har herved ikke taget stilling til en e-
ventuel ansøgning om genopførelse, hvorved bemærkes, at dette sær-
skilt kræver fredningsnævnets tilladelse, jfr. fortsat den på e-
jendommen tinglyste fredningsoverenskomst.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns amts-
kommunes landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
nævnets afgørelse for overfredningsnævnet, om foranstående.

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

•

I

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

Hans Chr. Poulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020· Telefax 64 71 55 20

D~o: 15. O 7 .9 7 .
Journal nr.: Fr s. 54/ 9 6 .

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 28. oktober 1996 har Fyns Amt fremsendt en an-
søgning fra Erling Munch Nielsen, Kissendrupvej 5, Bovense, om
tilladelse til plantning af skov- og frugttræer samt etablering
af et vandhul på ejendommen matr. nr. 3-a, Bovense by, Bovense,
beliggende Kistrupvej 5.

Ejendommen er omfattet af fredningsoverenskomst af 8. november
1955. Af fredningsoverenskomsten fremgår det bl.a.; at arealerne
ikke ,~å bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning, og at der i det hele ikke må foretages ændringer i den nu

tt bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for
udsigten til eller fra kirken.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse og afholdt møde på e-
jendommen.

På mødet fremsatte ejeren en subsidiær anmodning om tilladelse
til at plante træer, der maximalt må være 8 meter høje.

Fyns Amt og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter ind-
stillede afslag på det ansøgte, men kunne tiltræde ansøgningen,
såfremt træerne maximalt fik en højde på 6 meter.



Nyborg kommunes repræsentant havde ingen bemærkninger til ansøg-
ningen.

Menighedsrådet har den 4. maj 1997 meddelt, at de kan akceptere
ansøgningen, men på betingelse af, at træerne, der plantes, ho-
vedsagelig bliver frugttræer og maximalt får en højde på 6 meter.

Fred~irigsnævnet'skåi'udtåie:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på be-
ting~lse af, at der plantes hovedsagelig med frugttræer, og at
træerne maximalt får en højde på 6 meter.

Nævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af na- tt,
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnet har lagt vægt på, at, såfremt træerne ikke får en højde på
mere end 6 meter, vil træerne ikke hindre det frie udsyn til og
fra kirken og derfor vil en tilladelse med denne begrænsning ikke
være i strid med fredninge~s formål.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

s. Raunhof:t
næstformand

lit
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