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Navn: Ore kirke Reg.nr.: 423-06

t•

Kommune: Bogense
Ejerlav: Ore by
Sogn: Ore

Matr. nr.

o
!

100
!

1:4000

Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato Bemærkninger, sK 14/11-1953 16/11-1953 Del af sKo

B~ 14/11-1953 ~.16/11-1953 Del af

e Baf 14/11-1953 16(11-1953 Hele Baf. Tidl. ~.
umatr
areal 3/12-1953 5/12-1953 Umatr. parkeringsareal.
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REG. NR. o?o4~
•

Mutr" 111' ..

8 æ og 8 ~ O~e by og sogn
Naturfrecln ingsnævnet

fe., r

Odense AmlETaadskreds

F r e d n i n g s b e s t c m m e l s e r._-_..._-_._- ,---------_.__ ._.._-

Som lcd i frcdnings~rndighedernes bcstr8belser for at sikre

Ore kirkes omgiY()lser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrcl1qe foranstnl tnin(';e1' er unde;rts[Snade elektriker
og købmand Harry Holst Christensen,Ore
indgået på uden vedcr-lag at pålc.2t;(';e lhln cjendc"Jll, matr" nr. 8 æ
8 ~ Ore by og sogn

og

skyldsat for hartkorn

o tdr. O skpe 2 fdkø o alb ...~ føl!)(::l1<lebestemmelser:

?d de dele af matr. nr. 8 æ og 8 ~, der ligger inden for det p~

vedhæftede rids med rød farve viste område

må der iJ:rJæ bygges eller plantcs $' midlertidigt c:llcr st()dSeVareIl-
"de, således at udsigten til og fra. ld.rkGn hindres" Ej heller

må der foretages ombygning~ anbringes trn.Ils fOl'mo.t:::.'statjiOn8r,

telefoll- og telegrafmaster og \ic;ncnde;; der lJå (:;j heller' Ops<'l)ttes

sImre ~ uc1s::l.1gsstedeJ:'~ isbo<lcJ:', vegne- t'i l oe l>O()lf"~c e lJ.or op bova#·.

ring af re dskuber eller lig;nende :3kØ..o.heds·~'or,3tyrrcnde gGnGtondc"

~~xt~:øxdQ:Cie:x~:i~s.xkn::t±~~:ig&xVD',dm;a:&' ..j):r.xdrrx:xlID::oct()

e) :)t§tl,A:x'1;:~~:k~'ke;:x1;;tO'»Ærx1ttmc~~ac.ø:~~j::[~X~Ellf:}1SVIt:m.~~W~~~iC~ru~P::x



, ti

på nw~te ejendom med prr~aleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Ore sogn

!,
t
I
I

I

~A:::,ix:t:Q;lI~.::m~

rotx:~~&

Med hensyn til sorvituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogeno

, den 9.nove:Jlber195').

Harry 0hi."istensen ,
Overensstemmende med det på mødet don ll. juli 1953

vedtagne modtager og godkender na.turfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nrQ 8 §3. ol:,[\r. v:ce by oL soen

,
e
"Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 14. novemoer 195,.

J,l.ingberg.
tin,::,l;yst i Do~ense k0~)sta(~_m.v. den 16. november 1953 ned an,o~rkeG

~crud hæfter pantegæld.
~-...._-
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Dmatrikule_et areal i Cre by,
Ore sogn

Naturf re clnil1ssl:2Jvna t
for

Odens..; Amtsrac:.dskreds

F r e d n i n g s b o B t.c,m.m c l s e r--_.__ ..-_ .._--------_. __ .._-._ ..-

Som lcd i frcdningsffiJ~dighcdernes bestræbelser for at sikre

Ore kirkes orr,givclser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrcnde foranstaltninger er u~dortegn3de kOIT@unalbestyrelse

for 01'8 kommune
indgået på uden vederlag at pålægge ~J~~~~~~~ det neden-

nævnte umatrikulelede areal

~~xxxxx~~xxxxfÆk~xxxxXXY~~~o, følgende bestemmelser;

?å parkeringsplacLsen, der' li6~er øst for kirkeg~.rden i 0:['e

e må der ikke byggos eller plant()s ~ rt'.ifilcrtidic;'G eller. stodsevaren--
, Q

de. således at 'U.dsigten til og fra Jtir1:;:r·nhindros" J]j heller

må der foretago3 Qlabygning~ anbrinGes i;ransformD:G()rlstntioner,

telefon- qg telcgraf'm<.l.s·sel" 08 J.ifjnonde; der nå ej heller opsættes
. .

d l + d . b ~ -I ., - b l 11skure, u SG. gss v8 er 9 1.8 oCLor, vog:r:w vl."., be ae f~O e Ol" opbova-

ring af redsleabor olIer .lignond"c Gkønhcd_sfor:-.st~Y'rrendogenst811clotlt

Det fredede område findes indtc~;n(j t på vf:dhl:;:)ftcdc korte

e, Den originale kortlmlke opbevo.J:'(J3i tir..slysningsuktol1. for
matr. nr. 8 ~ Ore by og sogn

sognerådet
Ovennmvnte bestcmmcls er k<.1.nuden udgift fa r}mtiYgctinr;lynos



,
på nævnte ejendom med på~alerct for naturfredningsnævnet for e'
Odense amtsrådskreds og for menig...lJ.edsrådctfor 0.1'.'esogn

I
~"

I
•

~x;i(x:~tGC~~~~<;k

~~J\.xaud-~o

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogeno

, den 9.november 1953.
:t'.K.V.

1.1~ielsen

Overensstemmende med det på mødet den ll. juli 1955
vedtagne modtager og godkender na.turfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på ~'st;t!CX~i:: det ovenmovn-ce areal ,

,

Nuturfredningsnævnet for Odense umtsrådskreds,
den 3. deceffiber1953.

I·

Hihgberg
l.loe;ner~~de-i:;sforan.:3taende beslutning af 9. novemoer 1955 2,od- ~

kenees herved. ...
Odense a,-'"tsråd,den 27. november 1953.

P.a.v.
høirup

..~inGlyst i ~ogense købstad m.v. den 5. december 1953.

,'o
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Afgørelser - Reg. nr.: 02082.00

Dispensationer i perioden: 10-02-1988



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSI\~ E f) 'I

Domhuset, Albanigade 28
5000 Odense C, Tlf. 09 II 47 12

REG. NR.
Odense, den lo. februar 1988.
Frs.j .nr. 168-1987

•
Ved en skrivelse modtaget af nævnet den 29. oktober 1987 har De
ansøgt om tilladelse til udendørs oplag og beplantning på
Deres ejendom matr. nr. 8 r Ore by, Ore. Ansøgningen er vedlagt
en skitse, som viser hvor udendørs oplag agtes etableret, og hvor
der påtænkes plantet .

I

Nævnets godkendelse er nødvendig, idet en del af ejendommen,
hvor oplaget agtes etableret, og hvor der påtænkes plantet,
ligger på arealer, som er omfattet af fredning af omgivelserne ved
Ore kirke (Provst Exnerfredning).
Der har under sagens behandling været foretaget besigtigelse
på ejendommen den 15. januar 1988.
Under besigtigelsen meddelte De, at der den 29.marts 1984 er
meddelt zonelovstilladelse til oplag og plantning som vist på
den fremlagte skitse. Der var dengang behov for en oplagsplads
til en murerforretning, som blev drevet fra ejendommen, og
plantningen af det på skitsen viste hegn var zonelovsmyndig-
hedens betingelse for at imødekomme ansøgningen om etablering
af en oplagsplads.

• På grund af indskrænkning af murerforretningen er der imidlertid
ikke i dag behov for en oplagsplads.
Formanden for menighedsrådet meddelte, at der altid har
bestået et godt naboskab, og hvis oplagspladsen ikke ønskes
etableret, er der ikke behov for plantning af et hegn.
Repræsentanter for Bogense kommune og Danmarks Naturfrednings-
forening tiltrådte denne indstilling.
Repræsentanten for Fyns Amtskommune indstillede, at dispen-
sation meddeles i overensstemmelse med afgørelsen truffet
i henhold til lov om by- og landzoner.

fV1ifjøminfsteriet J, nr,F. ~+2 --~
~ 5 FEB. 1988
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Således som sagen foreligger oplyst findes der ikke længere at
eksistere et behov for at ændre fredningen, og ansøgningen
om dispensation fra fredningen i medfør af naturfrednings-
lovens § 34, stk.l findes derfor ikke at kunne tages til
følge.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34, stk.2,
jfr. § 13, stk.l, jfr. § 58 nævnte personer og myndigheder m.v.
indbri~ges 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 Naturfredningslovens § 13, § 34 o~ § 58.

Chr. Siersted/iJ
formand.

Ruth Desmentik,
Middelfartvej 134,
5400 Bogense.
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