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On~ert~~ned~ ~.~ BclveJende lnat1tut1un. BAndlk~~centr8t,
T~rup ';:'11'11.rl"~5t.ei~rd,'rcrup pr. OJ.T1~e, d*ll:lt;r~rv,. lerv.:td !"or

le Pr at~&~rd, d~r 1 forveJen er tr.~et 1 ~lus,~9, frijel tor

1:l."::;t11ce hY6n1nj;lllr3 v.dj(~"'l'l:7.~:ld8under r.at1on51~u:eet ~.d virk-

~mjr1n~ ved .~en;h;...~.n. det V.r.ro '1, lnJ- ellor u.~vend1g, yeå
hel 1)'11erdelvis nedr1vnlnf, o=;.t·l~nl~ .111'1" t1L ..:;.:.r.1nt, hvol'-

eJer~ t11 ~t holde

ien ~rt, ~~»ttr, pl~KatsJJ1~r el161"11gn~nd.,L:over ~t ~r1Y-
h~~, der $kLl ~~br1c~ca etter utt~l. æ.d D~t 8;:11i~ fiy,n1~,s-
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.;~kt..r. a-rvltat.t'A.

P~~l.r.t tor .l vl~t au,Ir l l t11kom4.r ~.t .frI!,. 971-
nln(••yn, S~t1on&1=UI••tf 1.be&A&vD. Pltaler.' (Ol' .t Y14' anlir. .
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j 2 t11&c~~.~rr~~n1~~.~.t for Od.n•• ~t.r\4.~redA.a~'tan-
urk. J:::. t~r(r*4n1lif;. c!'o,..n1.n,.
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Od.ø ••, den 21. oktober 1~~9.

Tage Hansen Carla Andersen l:.. ,l(nudsen

Herluf Hansen K. Torkil tl.nudsen Helm€'r Hikkelsen

~. Langk1lde Rusmussen Mary Christensen

I, fm.
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Godkendes.
~1nauni'..::Jvn,",1

I den 4.november 1969.
Ocidlli.1,J .h.u.L.. • .aJ_.vJ.JP. N. V.

~ Hvam

LYST

Indført i dagbogen for
Odense herreds retskreds, ~'
den 4 NOV 1969 1 9 58'S ~~~
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Deklaration

Undertegnede Den selvejende institution, Handicapcentret, Tarup
Gamle Præstegård, Tarup pr. Odense, deklarerer herved for os og
efterfølgende ejere af ejendommen matr. nr. S-cg Pårup by og sogn:

I

§ L
Den på matr. nr. S-cg Pårup by og sogn liggende Tarup Gamle Præste-
gård, der i forvejen er fredet i klasse B, fredes for samtlige byg-
ningers vedkommende under Nationalmuseet med virkning for os og kom-
mende ejere af ejendommen, således at der ikke uden Nationalmuseets
tilladelse må foretages nogen bygningsændring ved ejendommen, det
være sig ind- eller udvendig, ved hel eller delvis nedrivning, om-
bygning eller tilbygning, hvorved ejendommens stil, karakter eller
udseende efter Nationalmuseets skøn ændres.

Endvidere forpligter vi os og kommende ejere til at holde ejendommen
tæt på tag og fag.

Det særlige bygningssyn har ret til nårsomhelst at lade bygningen be-
sigtige.

•
§ 2.

Der må ikke i præstegårdshaven anbringes bygninger af nogen art, mas-
ter, plakatsøjler eller lignende, udover et drivhus, der skal anbrin-
ges efter aftale med det særlige Bygningssyn, og dette område skal
stedse holdes som have eller eventuelt blot græsdækket.

Haven skal bevares som parklignende have, og eventuelle nyplantninger
skal som hovedregel være løvtræer.

Denne servitut skal tinglyses som servitutstiftende på ejendommen
matr.nr. S-cg Pårup by og sogn forud for al pantegæld, idet panthaver-
ne har erklæret sig villige til at respektere servitutten.

Påtaleret for så vidt angår § l tilkommer det særlige Bygningssyn,
Nationalmuseet, København. Påtaleret for så vidt angår § 2 tilkommer
Fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds samt Danmarks Naturfrednings-
forening.

Odense, den 21. oktober 1969.
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Tage Hansen Carla Andersen E. Knudsen Herluf Hansen
K. Torkil Knudsen Helmer Mikkelsen S. Langkilde Rasmussen

Mary Christensen
fm.

Godkendes
Fredningsnævnet for
Odense Amtsrådskreds, den 4. november 1969.

Indført i dagbogen for
Odense herreds retskreds,
den 4 NOV 1969 19588
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FOR
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ODENSE

5000 Odense, den 30/5 1989.
Journal nr. 168/88 jfr. Øl- )'1(,''1

134/87
DOMHUSET, ALBANIGADE 28

TELEFON 11 47 12

Ved en skrivelse af 15. marts 1989 har kommunen ansøgt om
tilladelse til i det nordvestlige hjørne af haven til Tarup gamle
præstegård, matr. nr. 5 cg Pårup by, Pårup, at bygge handicap
boliger til unge som tæt lav bebyggelse med højst 2 etager, incl.
udnyttelig tagetage .

• Ansøgningen er vedlagt kort og andet materiale, som viser
bygningernes udseende og beliggenhed.

Nævnets godkendelse er nødvendig, idet arealet, hvor bygningerne
skal opføres, er omfattet af deklaration tinglyst 4. november
1969 om fredning af haven ved Tarup gamle præstegård.

Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 1.
maj 1989 anført "at indgrebet i den fredede præstegårdshave vil
have så ringe betydning for oplevelsen af haven, at det ikke vil
stride imod fredningens formål" .

• Under hensyn til det oplyste om bygningernes udseende og
beliggenhed finder nævnet ikke, at de vil stride mod fredningens
formål, og nævnet meddeler herefter i medfør af
naturfredningslovens § 34 stk.l, dispensation til deres opførelse
i overensstemmelse med det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2, §
13 og § 58 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse

~ inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart af
~ ~~nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af-\ ~_._ 'f ~Naturfredningslov ns § 34 stk. 2, § 13 og § 58 .
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