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FREDNINGSNÆVNET>,



N~n: Allese kirke

•

•
Kommune: Odense
Ejerlav: Allese by
Sogn: Allese

Matr. nr. I Dekl./Kendelse
dato

Reg.nr.: 461-03
2.0 OJ \ .00

Tinglyst dato

o
!

5,0 100
!

1:4000

Bemærkninger

• 3/12-1953
3/12-1953

umatr.
areal 31/5-1954

49

e 51
umatr.
areal

31/5-1954
31/5-1954

31/5-1954

5/12-1953
5/12-1953

3/6-1954

3/6-1954
3/6-1954

3/6-1954

Del af 1.9..
Del af 2~.
Forbehold ang. bibeholdelse af nuværen-
de beplantning og ang. nyplantning med
lavstammede frugttræer.

Del af umatr. gadeareal.

For de efterfØlgende matr. nre. gælder
følgende bestemmelse:
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Hele 49.
Hele 51.

Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.50.

_.



REG. NR . .lo9/
fuIatr" nr ..

], .9. ) ..11 es e by at; s o&,n ;C l.-

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

Som lcd i fredningsm;YJ.1.dighcdeIncs bcstr2:lbelser for at sikre

Al1ese kirkes omgivelser mod bebyggelse 08 andre

udsigtshindrenO.e foranstal tninger er undc:rtet'.TIode bankfuldmægtig
, .

Osvald bang
indgået på uden vederlag at pålægge m.i.nejendom, matro nr.. l.9.

Allese by og sogn~ sky~dsat for hartkorn

O -l;dJ:'. l skp.2 fdk" l 3/4 alb" f følt:;el1de bestemmelser:
p~ den på vedhæftede kort med rød farve viste del af

ejenoommen

må der ikke bygges e11e2:' p::;'antc\s~ lpj.tJ1.crtidig-c eller: str;dsevaren-

det således at udsigten til og fra Jcirken hindres., Ej heller

e må der foretages ombygning, c:mbringes tran8form[lt('·~."sto..tioner,

telefon- og telegrafmo..ster og, IJ-e;nonde~ der må (;)j heller opsættes

sImre, udsalg;sstr;der,t isboder, VO&-lG til bcbo(;J.oo eller opbova-

ring af redskaber ~ller ligrlE:ndc s~ønheCl.:3·~'or3t:yrrendogCJ:lotanoeø

Don originale ~;:ol'tkalke opbovo.roo i tinr~J.Y3n:~ngs:lkGonfor
matr. nr. 49 m.fl. Allese by 06 sogn

Ov0nnævnte bestcIllillOls0J.' lcD.n ude:n udglf"t faX' mig tingl;ysos



-,på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for ..
Odense amtsrådskreds og for meni~~edsrådct for Allese sogn

•!

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

, den 9.november 1953.
H.G.Llang

Overensstemmende med det på mødet den 21. septe~~er 1953
vedtagne modtager og goilltendernaturfredningsn8vnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nr. l g Allese by og sogn

e'
Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, 4t

den 3. december 1953.
Rint:berc·

Tinglj"st i :Bogense køostad Jll.V. (teD 5. december 1~53 .,-ned
anm23rKnin€..:::iiij eno.OIDTJlenel" 'oehæftet IJled14.000 1::1'. til l&stifternes
~reditfolenin~ og 10.GOO kr. private midler.

Qenpartens Rigtighed bekræftet.
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REG. NR.
~: )

l/t? ,~-~.
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Matrc nr .. AUJ.'TIE) Idel.'" g

,*.•' 29 d ~118s8 by o~ so~n Na+, lrfr <? dningsncJ-"nct
{ar

Odenso 1\:::1~c;:J.2.0.skrec'-s
.'

• F r e d n i n g s b e s
v

t c m m e l s e r
-------_.._._----_ .._----------

Som led i fredningsn~~digh0dernes bestræbelser for at sikre

..7.-11e s 8 kirkes omgivolser mod bebyggelse o~ andre

udsigtshindrende foranstaltninger Ol.'" und3rtegnedo husejer

l..:aJ.:'sChristian Larsen
indgået på uden v2derlag

Allese by og sogn

at pålægge mjn ejendom, matr .. nr. 29 e.

i,•
o tdr. O skp. O fdke 2-~-

skyldsat for hartkorn

alb., følgende bestemmelser:

:i:~. <len del af ej elH:lolLlli10ll,&e1"el' &fJJlc:;n~et:ned n3d larve ps
ved.hr.zt-i:;ec1erids,

e: må der ikke bygges eller plantost' midlertidigt eller stcdsevaren-.
de, således at udsigten til og fra kirken hindroDo Ej heller

"

må der foretages ombygning~ &"11JrL1.gestransformatGlJsto.tioner,
,

telefon-' og telegrafmaster (,g J.ie;ncnde; der rJå ej heller opsættes

skure, udsalgsstoder~ isbodor~ V')gl1G til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende: skØnh8d.s.forstyrrcmde genstande.
Je fOr-Oel.10lder mi!,' ret til c~t bibeholde de~n l1lU.væ:cenc.ebeplant-~ 0 .

nine, ~erunder et pæretræ, l asketræ 06 1 90~pel. ~ndvidere for~chol-
der :i e{?-"mig I'et ti l at plante lavstamrl18c.'1 e frut:;ttræer p:l arealet.

Det fredede område findes indtcS!wt på vedhæftode kort"

tit Don originD.le kortkalke opbovares i tinglys:)j.ngso.ktul1 for

matr. nr. 49 m.fl. Allcse by oG sogn

OvennE:::Jvntebestemmelser kan uden udgift for mig tinglysos



på nævnte ejendom med på~aleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for meni~~edsrådot for ':-'-118S e sogn ••

~~:ix:t:ø~[~d

E:j~x}l.~~gx

Med hensyn til sorvituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

i1.1188e , den 9.november 1953.
Lars Chr. ~8rsen

Overensstemmende med det på mødet den 21.s8pto~ber 1953
vedtagne modtager og godkender nnturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
som byrde på matr. nr. 29 d ~..llese by og sogn

e:
Naturfrodningsnæv.net for Odense amtsrådskreds, 4t

den 31 december 1953.
Hingberg.

~inglyst den 5. december 1953 i Bogense lcøbs·cad!il.v. med an- e
illJ3rkning~ ~j eno.oL1.l!1ener be.Llcef'-'cetmed 3.800 kr. til tlusmandsk:i"edit-

fo:cenine:;en.
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REG. NR. -lolJ/

Matr. nr. Anmelder:
49 og 50 Alleøe by og sogn ~aturfredn1ngBnævnet for

Odense amt8rådekreda.

F r e d n i n ~ s b c s t e ro m e l s ~

Undertegnede menighedsråd for Alleøe

sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse, at der pål~gges ejendommen matr. nI',

l
.l

by og sogn sl;:yldsatfor hartkorn O tdr.
49 og 50 Alleeø

O skp.l fdk.
2 alb. l følgende fredningsbestenllnelsp.r:

På de nævnte matl'. nrr, der tilhører Alleee leirke

•
rr..åder ikke bygges eller plantes I midlertic1ig1i eller stedse-
varende) således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning) anbringes transforlJld.torstationer:
telefon- og telegrafmaster og lignende) der må ej heller opstil~
les skure) udsalgssteders isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskab~r eller liGnende skønhedsforstyrrenoe gen-
stande.

Så lc.:lngede'c;-nk~ooø1wtX€Jllt.xl1ø:Jxarocdlen:;wnte jordti~ lig-
gende adlninistrel'es a':'de kirke] ig:::r,Jy-nd:.gheder:t',:æffe:;:-klrke-
ministeriet dog - efter indhentiet erkl2:lringfra fredningsnævnet --
som hidtil afgørelse om nyplaceri.ng d.f bygninger på ~lt:qb&s,·,

d:(ixi:(i~xx:xi~i:~;kli:mrtll<l!tiu:xllUllmmn:hItk(ixxti~x~:W:x:klc~m~~1&e
de nævnte matr. nrr. for eå vidt bygningerne sleal tJene kirl{eli/.<.e
formAlT

ltitJOl.,'
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qa~~~FlxBft1j.:iWlJFJlix~:filiiYl'x~mNmmlxm~~

xxH1x~~'~~iJIA~fH1xPffi.ffbHx
~~»x~x~xJbc~~Æffi*.Hx~
~Jt!lf~~x~~iH!Hx:mii.Hx~
~ilJ~~~

Det fredede omr·'3.defindes indtegnet pC: vedllcltede kort.

JM~~~~Xix~~lNr.
~

For fredningen yctes ingen erstatning.

Menighedsrådet er indforstået mcd.~ at ovenno.."Vnte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommcn liGd påtaler'ct for naturfred-

ningsnævnet for Odense amtsrådslcrcds og -- hvis et 3.r8al sc.;lges --

tillige for menighedsrådet.

l~~ikC)(i€ft\8&xied

e~~.

Med hensyn til servituter og byrdc-'r lJonvLses til ejendorn-

mens blad i tingbogen.

Allese , den27.januar 19~4
På AllesI menighedaråds vegne.

Erik K.nudøentmd.

Overensstenmende Ged vedtagelse på mødc den 21 b_septem er
l~iiijl modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense aruts-

rådskreds foranstående fredningsbeste~nme lser, der bedes lyst son-

byrde på -*:rxxJl]fx ovennævnte ma t,}'. nrr.

Naturfrodningsllecvnot 1'Ot' Odons o amtsI'.3.r1skl'ecis,
rJ ~l.maj 1954,Det tiltrædes, at nærværende fredninrJdellar.,1oa9Ii.glysae som servitut-,sti;~e,4jpi a,n ltlllkirtl tllh~rlndli'l_AI'. matr. nr. 49 og 50,Allesølt~rtøjdSO i-dd 111 l! '~li~I'!',a"A.~~'I"linltS.i1Y8e8 som serv1tut-• en e.8 r e rf.~f9 -Bejendom matr. nr. 49 og 50,Alleøø'1 og sogn. • •K1rkeministeriet, den 'O.ap.ii.f45,rBen ekspsckr.T1~glyet 1 noSl~eV~øbetad den t 3_1unl 1~54. med anmærkning. matr. nr.

50 el' udgået af .&~Blikle.n oga.realet in{l(L~aget 1ll1der lti"L'keg'n'den, P~l hvis
blad i tingboge ••~e'øt~~'.te'ki,~eret.



REG. NR. -10'9/ '! /1
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Matr. nr. Anmelder:
51 Alleøe by og sogn NBturfredningsnævnet for

Odense amtsr~dskreds.

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

Undertegneåe menighedsr~d for Al1ese sogn, Næsbyhovedbroby
kirkedistrikt og Næsby kirkedistrikt

x~bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse) at der pål~gges ejendommen matr. nr, 51 A11eøe by og sogn

skyldsat for hartkorn O tdr. O skp. 2 feBr.
O alb.) følgende fredningsbestemmelser:

På det nævnte matr. nr., der tilhører Alleøe-Næsbyhovedbroby
præsteerpbede,

må del' ikke bygges eller plantess midlertidigt eller stedse-
varendes således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning) anbringes transformatorstationer s

telefon- og telegra.fma.ster og Ugnenn.e I OAr må ej heller opstil-
les skure) udso.lgssteder, isboder s vogne '~il lleboelse eller op-
bevaring af redskaber eller liGnende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Sa lcmge det til præsteembedet hørende n~1te jordtillig-
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke-
minister'iet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds-
jorcen. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse
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~ ~nr. 49 og 50 Al1eee by og sogn:~
~ I,..
~ ~ bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
lH ~ ,-::J •~.t ningsnævnet for Odense amtsradskreds og - hvis et areal s<.;lges-

~ ~ tillige for menighedsrådet.
GI~M ftftxxaZ.~I\xxuuxxnx
~ Med hensyn til sex'vituter og byrder h~nvises til ejendom-
<
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Cl.)
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om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den
til pr~steembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens areal~ der ligger i umiddelbar tilknytning til og
n@rhed af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Det fredede område findes indtegnet på 'vedh~tede kort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovenn~~nte frednings-

"iUtixkx&Ø1"DeJ1O'J!Xli
lI:xrlDltlltma.

mens blad i tingbogen.

AlleS8 ,den :<. '7. januar 1954.
A11ese sogns menighedsråd, Næsbyhovedbroby

og Næsby k1rkedietr1kte menighedsråd a
kirkedistrikte

Erik KnuJeen
fmd. for aJle tre men1ghedDrå

Overensstemmende :ned vedtagelse på lllødeden 21.øeptember
195'~ modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
r~dskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr. 51 Allese by og sogn

+"
1Il~ Naturfre~~ingsn~~net for Odense amtsrådskreds,
~ den 31. maj 1954.
E-t llingberg.

Det ti l trædes, a t nærværende t'redningsdekl arat Ion t ing1yses som scrvi tut-'e, stiftende på matl'. nr. 51,Allese by og sogn.
Airkeministeriet~ den 30.april

P.M.V.

A.C- Pedersen
eksp.
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Matr" nr .. .p..nmRe~d}rN~R..t\:L 02..00 \ . Cl o' 0/

Naturfredningsnævnet for Odense
amtorådskreds.

Umatrikulere't areal i Allese by,
Allese sogn

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Allese kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede kommunalbestyre se
for Alleee- Næsbyhoved-Broby kommune

indgået på uden vederlag at pålægge mi»x~is»j~mxx~ixxxBX~detneden-
nævnte areal

~lfXxxxx§~~xxxxlj~~xxxx~~o,følgende bestemmelser:
På de to på vedhæftede rids Ined rød farve viste trekanter af den

umatrikulerede gadejord nord for kirkegården.
e
e må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller opsættes

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-

ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande ..

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 49 m.fl. Alleae by og sogn.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
\



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Al1ese sogn

u~x3trl:~~~i~

iXxkiti~~x

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Al1eee , den 13. november 1953.
P.s.v .

.t'ederNie1 sen

Overensstemmende med det på mødet den 2l.september 1953
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet ~or Odense

amterådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på ~~~X det fornævnte areal

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, 'I
I

den ',q i,.....ma" 1954.
l:llngberg.

Sognerådets forwlstående beSlutning af 13. november 1953 er godkendt
af Odense amtsråd.

Fyens Stiftarnt, den 5.februar 1954.
P.a.v. E.B.

p.l(cae.

Tinglyst i retskreds nr. 41,Bogense købstad den 3. juni 1954.
--- 000 ......-

Genpartena rigtighed bekræftes.

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR ODENSE JMTSRADSKREDS, den /0 .februar 195~\

(~---=-J1t~to ftJ" Irl.
, f
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02091. 00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02091.00

Dispensationer i perioden: 25-05-1987



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

Domhuset, Albanigade 28
SOOOOdense C, Tlf. 09 1147 12

Odense, den 25. maj 1987.
49 - 1987. REG.NlFrs. j.nr.

/,

e
e
e

Ved en skrivelse af 20. marts 1987 har D~ anmodet om tilladelse til
på vegne menighedsrådet i Allesø at udvide kirkens eksisterende
kapel med graverrum, toilet, bad og redskabsrum. Ansøgningen
er vedlagt beliggenhedsplan, snittegninger og en
beskrivelse. I ansøgningen er bl.a. oplyst, at Fyns Stiftsøvrighed
har givet tilladelse til arbejdet.
Fredningsnævnets godkendelse er nødvendig, ide~ omgivelserne ved
Allesø kirke er fredet ( provst Exner-fredning).
Af beskrivelsen vedlagt ansøgningen fremgår bl.a. :
IIIhenhold til Arbejdsmiljøloven skal der etableres opholdsrum
for graveren samt indrettes bruserum.
Arbejdstilsynet Kreds Fyns amt kræver endvidere nu, at der
også skal være toilet specielt for graveren.
Endvidere Ønsker menighedsrådet, at redskabsrummet får en accep-
tabel stØrrelse.
Det nuværende redskabsrum samt kirkegårdens toilet er placeret i
den vestre del af kapel bygningen. Indenfor de bestående rammer er
der således ikke mulighed for at løse det aktuelle pladsbehov.
Kapelbygningen foreslås udvidet. Da dette ikke kan gennemføres ved
en traditionel forlængelse af bygningen mod øst, er der regnet med
at placere en udvidelse mod syd.
Udvidelsen og kapelbygningen vil fremtræde som et sammenbygget
dobbelthusll••••
IIUdvidelsen udformes som et traditionelt hus med murede, vandskurede
og kalkede ydervægge og overdækket med sadeltag, belagt med røde
vingetagsten - samme materialer som er anvendt til kapelbygningenll.
IIForslaget kræver nedrivning af det søndre kirkegårdsdiges midterste
del, for, placering af udvidelse samt for etablering af en indgang
vest for denne til den nordlige del af redskabsrummet".
Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen, har i en skrivelse af
21. april 1987 meddelt ikke at have indvendinger mod det ansøgte.
Amtskommunen har bl.a. henvist til, at det ansøgte byggeri ikke ifølge
registrering foretaget af landsbykirker i Odense kommune vil være
til hinder for udsigten til og fra kirken •

• Iih.
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Under hensyn til at udsigten til og fra kirken ikke hindres og
byggeriet heller ikke iøvrigt anses at stride mod fredningens formål
meddeler nævnet i medfør af naturfredningslovens ~ 34, tilladelse
til det ansøgte.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslove~s § 13, § 34
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 åf dags dato med uddrag af Naturfrednings-
lovens § 13, § 34 og § 58.

l
j
!,

Lehn Petersens Tegnestue,
Lahnsgade 63,
5000 Odense Cl
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