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Tinglyst dato

Bemærkninger

I

Del af 1~.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m. m ..

31/10-1956

1/11-1956

:#

29/10-1956

9/3-1957

a
Del af ~.

32~

6/11-1956

7/11-1956

Hele 3c§:.

74-

6/11-1956

7/11-1956

Del af 74.
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REG. NR . .,2.3.2,
Matr" nr.

.Anmelder~

Baturtr.dDlngeDaYn.t

tor Odenee

&lIIt.rAdekred••

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

Som led i fredningsmyndighederne

kirkes' omgivelser

Jiee1Dia
uds1gtshindrende

s bestræbelser

foranstaltninger

øOKQar4d

lndglet på uden vederlag

for at sikre

mod bebyggelse

er undertegnede

og andre

•• nllh.d.rA4

og

••a

ejend0o/, matr.. nr.. 2 ... a.1a.

at pålægge:iWs

18 b,y og 80gn
skyldsat

o

for hartkorn

'Itlb., fi:.Jii!i'Ni~~

dar 111. tl1
bogen tilhører Meslnge deBne-og skolel.rere.bed. t~l8.nda be.t .... l••r.
På den på yedbæltede rlds ~ed red br.~m.afgran.ed. del at e~.ndoma8n
tdr.

2 skp.

, fdk'i

må der ikke bygges eller plantes,
de, således at udsigten
må der foretages

telefon- og telegrafmaster

ring af redskaber

Den originale

• 6

og lignende;

opbevares

!

Ej heller

tranSformatorstationer,
der må ej heller opsættes

isboder, vogne til beboelse

eller opbeva-

skønhedsforstyrrende

i tinglysningsakten

.enl&he4erAdet

'Ovennævnte bestemmelser

.. .

anbringes

eller lignende

kortkalke

eller stedsevaren-

til og fra kirken hindres.

ombygning,

skure, udsalgssteder,

midlertidigt

\

kan uden udgift for ~

genstande.

for

.. tr. nr.

eller .ogn.rA~
tinglyses

!

I

I

I

I

I

I I
.,
I

på nævnte ejendom med påtaleret

I

Odense amtsrådskreds

for naturfredningsnævnet

for

for Meeing_ eOIB

og for menighedsrådet

\

"

Med hensyn til servituter

og byrder henvises

til ejendommens

blad i tingbogen.
.december

Ile ø 1D.8e

, den

Mesinge sogneråd

Aage li' randsen

på Mesinge menighedsråds

Overensstemmende
vedtagne modtager
1

!

i
i

amtørådskreds

vegne: A. HØrbæk Madsen, fmd.

med det på mødet den

og godkender

foranstående

naturfredningsnævnet

fredningsbestemmelser,

for Odense
der bedes lyst

-

Naturfredningsnævnet

I

25.apr11 1951

2 a

som byrde på matr. nr.

,

8.~1954.

r

den

for Odense amtsrådskreds,

29. oktober 1956.

IN.

Rlngberg.

Det ti ltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses. som
servitutstiftende på matr. nr. 2 ~, Mesillcieby og sogn.
Kirlceministeriet, den 19.december 1956.

P.M.V.
E •.l3.
M. u• .t'etersen
eksps.
\

\

I
I

I.

Mesinge sogneråds foranstående bes1utnin,; af 8. december 1954
godkendes herved.
Fyns Stiftamt, den 6.marts 1957.
p.A.V.
P •. Kaae.
Tinglyst i Kerteminde

den 9.marts 1957.

\
Afskriftens

rigtighed bekræftes:

Naturfred~lingsnævn':H
'01

,

GdenseAmtsra.s.dskreds

den

.•

6 JfwL i'1H

~1<'~

.

FREDNINGSNÆVNET>
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REG. NR . .13.2'

Afskrift.

, ";rJningc:-,ævnot

Anmelder:

Matr. nr. 32 ~ og
74, Mesinge by og sogn.

~c r

F R E D N I 'N G S B E S T E ~ M E L S E R

Som led i fredningsmyndighedernes
Mesingekirkes

bestræbelser

for at sikre

omgivelser mod bebyggelse

og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
sogner~d for Mesinge
kommune
-mene
indgået på uden vederlag at pålægge mmn ejend om/ matr. nr. 32 e og

74; Mesinge

by og sogn,

skyldsat for hartkorn hhv.
og O 3/4 elbo
l~alb., følgende bestemmelser:

~XX!~xxn:a:.

p~ ejendommene

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt
~

de, således at udsigten
der foretages

ombYGning,

og telegrafmaster
salgssteder,

til og fra kirken hindree~

Ej heller

anbringe~ transformatorstationer,

og lignende;

der må ej heller opsættes

isboder, vOgne til beboelse elle~ opbevaring

skaber eller l1gnE>l1deskønhedsforstyrrende

Den originalo

.

eller stedsevaren"

kort kalke opbevares

må

telefonskure, udaf red~

gellstande.

i tinglysningsakten

for matr. nr. 6 f.
-

Ovennævnte

bostemmelser

sogner~det
krol uden udgift for ~
tinglyses

I

på nævnte ejendom m~d påtaleret
Odense amtsrådskreds

fo~ naturfredningsnævnet

og for menighedsrådet

for

for

Mesinge sogn •

.

1liacIxJxxxmr •

Med hensyn til servituter

og byrder henvises

til ejendommens

blad i tingbogen.

Mesinge

, den

B.december 1954.

Mesinge 8ogner~d pr. Mesinge st.
Aage Frandsen.

Overensstemmende
vedtagne modtager
amtsrådskreds

med det på mødet den

og godkender

foranstående

som byrde på matr. nr.

25.april 1951" ,

naturfredningsnævnet

fredningsbestemmelser,

for Odense
der bedes lyst

32 ~ og 74.

Naturfredningsnævnet
den

for Odense amtsrådskreds,

6.november 1956.

iux

R1ngbe-rg.

IBr.
Mesinge sogneråds foranstående beslutning af B.december
1954 godkendes herved.
Fyns Stiftamt, den 31.oktober 1956.
P.

a. v.

P. Kaae.
Tinglyst i Kerteminde den 7.november 1956.

Afskriftens

rigtighed bekr~tea:

16 FEB. 1951

Naturfredningsnævnet

den

lor

()?~}.tr:Jrd

januar 1957.
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REG. NR • .2J.2,
Matr'. nr.

Naturfrednfngsnævnet

Anmelder:

for

Odense Amtaraadakreds

•

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

,/"-.

Undertegnede

menighedsråd, for

sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets
kendelse,

l

'/4

skyldsat for hartkornO

tdr. O

skp.

lfdk.

alb., følgende frednin:sbesternmelser:

fA den pi Yeduttede
,,--...

lA. Me81~. b7

at der pålægges ejendommen matr. nr.

o,,;sop,

god-

1'1uø med ri\ld bl"lllDme a1'gNDae4. del

at

.3eM01IJlteD
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt

eller stedse-

varende, således at udsigten til og fra kirken hindres.
ler må der foretages ombygning,
telefon- og telegrafmaster
les skure, udsalgssteder,
bevaring af redskaber

Ejhel-

anbringes transformatorstationer,

og lignende, der må ej heller opstilisboder, vogne til beboelse eller op-

eller lignende skønhedsforstyrrende

gen-

stande.

Så længe det til præsteembedet
gende administreres
ministeriet

af de kirkelige myndigheder,

træffer kirke-

dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet

som hidtil afgørelse om nyplacering
jorden.

hørende nævnte jordtillig-

af bygninger på præstegårds-

Endvidere træffer kirkeministeriet

som hidtil afgørelse

",
\

om nyplacering

af bygninger,

til præsteembedet
præstegårdens

areal, der ligger i umiddelbar
bygning0r,

af de kirkelige

Den originale
nr. 6

og tilbygninger

hørende have med gårdsplads

nærhed af præstegårdens
nistreres

o~bygninger

kortkalke

på den

samt den del af
tilknytning

til og

så længe disse arealer admi-

myndigheder.

opbevares

i tinglysningsakten

for matr.

t.
For fredningen

ydes ingen erstatning.

Menighedsrådet

er indforstået

bestemmelser
ningsnævnet

tinglyses

med, at ovennævnte

på ejendomnlen med påtaleret

for Odense amtsrådskreds

frednings-

for naturfred-

og - hvis et areal sælges .•

tillige for menighedsrådet.
_.- .. å R1UiAJb'!lt*&JDld

xH.~.
Med hensyn til servituter

og byrder henvises

til ejendom-

mens blad i tingbogen.
, den

Overensstemmende
1951 modtager
rådskreds

med vedtagelse

og godkender

foranstående

byrde på matr. nr.

1 ~

31.DOYember 1954.

på møde den

naturfredningsnævnet

fredningsbestemmelser,

fur

as. april
Odc:!se

13I'... L.>

der bedes lyst som
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16-12-1994 - 11-05-2000

FREDNINGSNÆVNET
FOR
FYNS AMT

Dato:

Toftevej 31, 5610 Assens
TIL 64 71 10 20 - Telefax 6471 5520

Journal nr.:

Lars Mindedals
Torvet 2E

Tegnestue

16.12.94.
f r s.

58 /94 .

A/S

5700 Svendborg

•

Ved skrivelse
Mesinge

Skole

af 28. september
ansøgt

1994 vedlagt

om tilladelse

tegninger

til udvidelse

har på vegne

og ombygning

af

"Tangloppen"
og skolefritidsordningen
på Mesinge Skole, beliggende
på matr. nr. 2 a, Mesinge by, Mesinge, alt i overensstemmelse
med
vedlagte

tegninger.

Ombygningen,
der er på ca. 13 m2 giver mulighed for adgang fra den
ny skolefritidsordning
og børnehave til toiletter
og garderobe
m.v.

i den eksisterende

Forbindelsesbygning

•

børnehavebygning.

opføres

i let glas.

Ejendommen
er omfattet af fredningsbestemmelse
af 31.
november
1954,
hvor bl.a. fremgår, at der ikke må foretages noget indenfor
det
fredede område, der hindrer det fri udsyn til og fra
kirken,
og heller
Kommunen

ikke foretages
har anbefalet

noget,

skønhedsforstyrrende.

det ansøgte.

Fyns Amt og Menighedsrådet
ger imod

der virker

har udtalt,

at man ikke har indvendin-

det ansøgte.

Fredningsnævnet

skal

udtale:

Da der er tale om mindre

udvidelse

på 13 m 2 , der er placeret

såle-

des,

at den fri udsigt

til og fra kirken

ikke ødelægges,

og

til-

bygningen
heller ikke virker skønhedsforstyrrende,
meddeler fredningsnævnet
herved tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50.
Afgørelsen

er enstemmig.

Nævnets
afgørelse
kan i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 78,
stk.
2, indbringes for Naturklagenævnet
af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede.
nævnet, der videresender

Klagen
klagen

indgives skriftligt til fredningstil Naturklagenævnet.

Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
geberettigede.
Tilladelsen
må ikke udnyttes før ovennævnte
og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet
er meddelt.

l/i~L L L 1It,.

SI-

er meddelt

den kla-

klagefrist er udløbet
inden 3 år efter, den

I/

Raunholt/
næstformanGl/
lit

FREDNINGSNÆVNET
FOR
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FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 11. maj 2000
Journal nr.: Frs. 44/99

Gerhard Pedersen
Mesinge Bygade 47 B
5370 Mesinge

På vegne Foreningen til bevarelse af Mesinge Kirkelade har De fremsendt en ansøgning
til den 21. juli 1999 om tilladelse til at opføre et kombineret brænde- og cykelskur til
kirkeladen.
Det fremgår af sagen, at der er tale om et skur på ca. 10 m2• Skuret ønskes opført på
matr. nr. 74 Mesinge by, Mesinge. Skuret opføres i træ med tag af tagpap og bliver ca.
3 meter højt. Skuret ønskes placeret på den sydøstlige del af ejendommen.
Det ansøgte kræver tilladelse fra fredningsnævnet,
kirkefredningen for Mesinge kirke.

idet skuret vil blive opført indenfor

Fyns Amt har i skrivelse af 25. januar 2000 bl.a. udtalt:
"
Ejendommen er omkranset af beplantning, og da skuret placeres på den
side af den eksisterende bebyggelse, der vender væk fra kirken, er det
Fyns Amts vurdering, at et skur som ansøgt ikke vil begrænse udsynet
til eller fra kirken. Fyns Amt har derfor ingen indvendinger mod det
ansøgte.
"
Mesinge Sogns menighedsråd har i skrivelse af 15. marts 2000 meddelt, at menighedsrådet kan anbefale det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig,
lovens § 50, stk. 1.
_
•

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

-2I~

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.

