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Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

•1..Qog b 27..Q.27..Q 8/12-1954 10/12-1954- Hele 1- og
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplaceTing

I) • af bygninger m. m ..

17~ 17/ 11-19 54- 18/11-1954 Del af 17.§:.
Forbehold ang. beplantning, ombygnin-
ger og redskabsskure.

272- L 'I/ 1l-l 954 18/11-1954 Del af 27.§:.
Forbehold 3.ng. beplantning.

49 17/ 11- 19 iJ4 J8/11-1954 Hele 49.
Forbehold ang. en karnap.

umatr.
_ areal J i/l1-1954 18/11-J 954 Del af umatr. gadeareal.

Navn: Åsum kirke

•
I

Kommune: OdGl1se
Ejerlav: ~sum by
Sogn: Asum

Reg.nr.: 461-20
2. 2. OB. 00

o
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Matr ..nr.
17 ~ Aasum by og sogn m.lf.

Anmel~~ NR. /;'.KI:U. 02. 'Loe_ ooC;:>
Naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds.

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

Aasum kirkes omgivelser moc bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede gårdejerske
frm Thora Rasmussen, Aasum,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 17 a

skyldsat for hartkorn

7 tdr. l skpQ l fdk.l 3/Lalb., følgende bestemmelser:
inden for enBfstand af 12 m. (tolv meter) fra kirkegården

må der ikke bygges ~~~~ midlertidigt eller stedsevaren-

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

må der t3~5t~~xX~ anbringes transformatorstationer~
opsæt4ies

telefon- og telegrafmaster og lignende1 der må ej heller ~ætt~Bx
skure, udsalgssteder
~~~xaa~~l~~~~~, isboder, vogne til beboelse eller ~k2X~

Den or%ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. l b srnst.
Ovennævnte bestemmelser kan uden ud.gift for mig tinglyses

--



I

I
l

I
I

j
\

l_.

pD. nævnte ejendom med påtaleret for n,aturfredn,ingsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrå.det for Aasum sogn

17 a udgør i forening med

matr ..nl"o 4~, 20 Q og 22 Ejby i Odense købstads- et landbrug ..
jorder i Korsløkke

Med hensyn til servituter og byrcer henvises til ejendo~nens

blad i tingbogen.

Aasum ,den 25/10 1954.

Thora Lohmann Rasmussen.
R. Lohmann Rasmussen. Forpagter.

Overensstemmende med det på mødet den 19. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for' Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 17 ~ Aasum by og sogn.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 17. november 1954.
Ringberg.

IBJ.

Tinglyst i Odense herred den 18. nov. 1954.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds

,
den lb. febre 1955.

.---~- ~ -.(' -----_.---
____ ----- .....-- - fI



Matr~ nr .. .~~,lmel lEG. NR. o 2 '2.. O 8.,000,
Naturfrednlngsnævnet for27 ~ Aasum by og sogn.

tt Odense amtsrådskrede.

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

Aaaum kirkes omgivelser mod bebyggBlse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede,årdejer
Hans Nielsen Se~ck

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matrø nr~ 27 A

Aasum by og sogn skyldsat for hartkorn

skpo 11 fdk<1~. alb., følgende bestemmelser:

e
e

På den vedhæftede rids med r~d bræmme af'grtlJnsededel at

mat r. nr. 27 .!

må der ikke bygges ~~"3f midlertidigt eller stedsGvaren-

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

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer~

telefon- og telegrafmaster og lignende~ dGr må ej heller opsættes

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

ring af redskaber eller lignende skøn...1Ledsforstyrrende genr·:-,9:"1,:).C' '-'

Den or~ginale kortkalke opbeva~es i tinglysningsakten for
matr. nr. l h ernst.

Ovennævnte beste~melser kan uden udgift for ~ig tinglysos
..'



-,~
på nævnte ejendom med påtaleret for naturfreGningsnævuct for

Odense a~tsrådskreds og for menighedsrådet for Aaaumsogn ..

Matr. nr. 27 J! udgør i forening med

matro nro 3 og 35 l! ernst. og 13 12., 29 A, Sot. Jø~ 3Ø~
gens mark under Odense købstads jorder 1 Vor Prue sogn et landbrug.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen~

Aaaum ,den maj 1951.
H. Schack.

Overensstemmende med det på mødet den 19. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på ~~. ovennævnte matr. nr.

den 17. november 1954.

Rlngberg.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

Tlng17st 1 Odense herred den 18. novbr. 1954.---
Atskrlftens rigtighed bekræftes.

Naturfredn1ngsnævntet rar
Odense amtsrådskreds

(
\
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<, Matr. nr. Anmelder:;Ktb. Nit 02..2. <:) 8 e 'ood
Naturfredningsnmvnet for Odense

amtsrådskreds.
49, Aasum by og sogn.

I •

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

I
I
l

l

Aasum kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede smedemester Tho~
vald Jensen, Aasum,
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr, nrc 49
ÅSum by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp. O ,fdk..l 3/illb.,følgende bestemmelser:

på. ejendOmmen

m! der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

~) de, således at udsigten til og fra kirken h1ndres. 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.
Jeg forbeholdel~ mig ret til a t anbringe ell karnap på den syd-

11ge side af huset. .
.~ztJlJ§IU~UzJØu~=~~~~f''HØXB~jC:Ji

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. l ~ smst.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
'\,



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Aasum by og sogn ,<

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Aasum , den 16/10 1954.

Smedemest. Th. Jensen.

Overensstemmende med det på mødet den 19. april 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på ~~ ovennævnet ejendom.

den 17. november 1954.

Rlngberg.

e••
Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

/BJ.

Tinglyst 1 Odense herred den 18/11 1954.

---
Atskr1ttens rigtighed bekræftes.

Naturfrednlngsnævnet for
Odense amtsrådskreds den lo. februar 1955.

(



Matr" nr .. Anmelder s
Naturfredningsnævnet tor
Odense Amtsrådskreds.

~ I

Umatrikuleret areal 1 Aasum
by og sogn.

REG. NR. ,,2.. 20B. O 06'

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

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Aaeum kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede bylaug 1 Aasum
med tiltrædelse at sognerådet for Aaeum kommune

indgået på uden vederlag at pålægge~~æ~zæBxExzX%x
et umatrikuleret areal i Aasum

X~&,~ZXZX~zxzx~xzx~, følgende bestemmelser:
På arealet, den på vedhæftede rids med rød bI'ænaneafmærkede del

at.gadAjoråen, beliggende umiddelbart syd for kirkegården,
mA der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken h1ndres. 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.

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 1 å srnst underskriverne

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift forx~ tinglyses

------ --



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Aasum sogn

i!e:.i2::xzm: •

Med hensyn til servitute~ og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.
Sognerådets underskrift gælder tillige som attest tor at de

by1auget underskr1vende er de rette valgte med~e~er at dettes
Aasum ,den 30/9 1954.

for
udvalg.-

Re. Pedersen.
t. Seden Aaaum sogneråd, Odense.

H. P. Brønserud, frod.
For Aasum Bylaug

Overensstemmende med det på mødet den 19. maj 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amterådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på ma%t.Xz~ ovennævnte areal.

den 17. november 1951h

R1ngberg. /BJ.

e
e
e

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

Tinglyst 1 Odense herred den 18/11 1954.
--

Atskr1ftens rigtighed bekræftes.
Naturfredn1ngsnævnet tor
Odense amtsrådskreds den lo. :rebr.1955.

/

/
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Matr. nr. Anmelder:
REG. NR. 02..2. oB. O00

laturtredD1ngBnevnet tor Odens.1.J!. O~ 27 J1 Aas_ b1' cg .op

e.mtsrådekreda •

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

• Undertegnede menighedsråd for A.aum
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
ken6else) at der pål~gges ejendommen~atr. nr. l h og 27 l Aasushenholdsvi.

by Og Bogn skyldsat for hartkorn! txaxxxXllkJ~XXX~u~ O '/4

OB 2 '/4 alb.~ følgende fredningsbestemmelser~

, må der ikke bygges eller plantes~ midlertidigt eller stedse-
varendes således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages o~bygnings anbringes transformatorstationer s
telefon- og telegrafmaster og lignende) der må ej heller opstil-
les skure) udsalgssteders isboders vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

kirken
så L:nge det til ~m~.~Uhørende ll<:3vntejordtillig~-

gende administreres af de kirke] igG mync5gheder, træffer kirke-
la ministeriet dog - efter indhentet erkl~ring fra fredningsn[Tnlet

som hidtil afgørelse om nyplacering af bygning8rr~~%.~åXX
~æøx~x.trxt't%rxn~~'1~UN.~X~:I&XX~&~~tx"f~~I'~I.!Xxx

-



~XJJf.x~~M.l1-~~~~-

~dxilA~Å~~.

•

Det fredede omr:~de findes ind.tegnet pt:.Vedll<:3ftedekort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsdkten for matr •

ri
F-i~ nr. l 11.

~ For fredningen yces ingen erstatning~
\\ """\\. \ '\~

Ln \ bestemmelser tinglyses på eJ·endommen med påtaleret for natnrfred-
Ln " "Cl \~

ri ~,~

E ~~
,. V~.'\

s::
Q)

'O

IVlenighedsråc1e"ter indforstået med~ at oVE'l1nQ..,"Vntefrednings-

ningsnævnet for Odense amtsråds1creds og .-hvis et 3.real sc:;lges-
, tillige for menighedsrådet.
~

ItØx.x:øx.

Med hensj'TItil servituter og byrder h~~v.ises til ejendom-o
mens blad i tingbogen.

Aasum
l.oktober 1954.

,den ~xW~
S.B. )",ndersen

fmd.

Overensstemmende med vedtu6c1se på ffi~de d811 19. maJ 1951

1951 modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbeste:.lmelser; der bedes lyst som
byrde på XIXOx.XJmX ovellD.l8VQte eJ eudou.

Naturfr8d~ingsn[.:;vnet for Odcns 0 amtsrci.cl.s~{red8,
den 8-12-54. _J I
Ringberg. 'lr I

Det tiltrædes, at nærværende frednin~stilbud tinglyses som servi-
tutstiftende pq matr. nr. l b og 27 ~,lasum by og sogn, dog at dekla-
rationen falder bort i det omfang, arealerne senere m~tte blive inddre
get under kirkegqrden.

Kirkeministeriet, den 29.november 1954. P.l,i.Vl.
.B!ug.Roesen, fm

1inglyst i Odense herred den lO.december 1954.

-
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Dispensationer i perioden: 29-07-1986 - 02-09-1986



Odense, den 29.juli 1986
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NORDLIGEe' FREDNINGSKREDS

Frs. j. nr. 62 - 1986RE6.NR. ~,Q,D~

Vedrørende ansøgning om tilladelse til opførelse af en
carport på ejendommen matr. nr. 49 Asum By, Asum.

Ved skrivelse modtaget af Fredningsnævnet den
l. maj 1986 har De forelagt nævnet en sag om tilladelse
til opførelse af en carport på ejendommen matr. nr. 49 Asum By,
Asum.

Der er på ejendommen tinglyst en deklaration om
fredning af Asum kirkes omgivelser.

Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen, hvem
sagen har været forelagt til udtalelse/har ved tilbagesendeisen
bemærket, at det ansøgte byggeri ikke vil påvirke hverken
udsigtsforholdene til eller fra kirken eller medføre
påvirkning af kirkens nærmiljø i negativ retning, hvorfor
man ikke vil udtale sig imod en godkendelse af det ansøgte.

Menighedsrådet for Asum sogn, der sammen med
nævnet er påtaleberettiget i henhold til fredningsdekla-
rationen, har udtalt, at man II kan acceptere det påtænkte
byggeri, da det med tegltag passer til huset og under
forudsætning af, at der ved valg af farve på træværket
tages tilsvarende hensyn til omgivelserne."

Således foranlediget godkender nævnet for
sit vedkommende det ansøgte byggeri.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfrednings-
lovens § 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 af dags
dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58~§ 13 og § 34.

Leif
Kirkestræde
5240 Odense NØ Foto venter



FREDNINGSNÆVNET
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"NS AMTS NORDLIGE
_ fREDNINGSKREDS
• Dombultt. Altlanilade 28

5000 Odense C. Tlf. 09 II 47 12
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Odense, den 2. september l9lEG. NR. ~J()g
Frs. j. nr. 94 - 1986.

Til fredningsregisteret
til orientering 1}6;_?{,

/~

Vedrørende ansøgning om tilladelse til opførelse af en
tilbygning ved Asum kirke.

Ved kopi af skrivelse af 4. juli 1986, har Fyns
amtskommune, arkitektafdelingen, forelagt nævnet
en sag om tilladelse til opførelse af en tilbygning
til den eksisterende kapel- og toiletbygning på et
umatrikuleret areal ved Asum kirke.
Det er L skrivelsen anført, at Fyns amtskommune,
fredningsafdelingen, efter en vurdering af skitse-
projektet har anbefalet, at der meddeles tilladelse
til det ansøgte i henhold til den tinglyste kirke-
omgivelsesfredning for Asum kirke.
Fredningsafdelingen har i denne forbindelse udtalt:
liDen eksisterende kapel- og toiletbygning ligger på
overgangen mellem den gamle kirkegård og kirkegårdsudvidelsen
og er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen.
Fredningsafdelingen erklærer sig enig med den af Odense
kommune udarbejdede registrering for landsbykirker som for
Asum kirkes vedkommende bemærker, at den i 1969 opførte
kapelbygning påvirker kirkens nærmiljø i negativ retning.
Ifølge tilsendt projektskitse og kortfattet redegørelse
for den nye bygnings tilpasning til omgivelserne fra
Lehn Petersens Tegnestue, kommer ombygningen og udvidelsen
af den eksisterende kapel- og toiletbygning til at medføre
synbare ændringer for kirkens nærmiljø. Det flade tag
udskiftes med saddeltag, og alle udvendige vægge vandskures
og hvidkalkes. Yderligere orienteres bygningen som kirken øst-
vest.
Det er fredningsafdelingens opfattelse, at den nye kapelbygning
i sit formsprog vil komme til at ligge meget tættere kirkens.

Foto venter
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- Fredningsafdelingen skal derfor ikke udtale sig imod den
ansøgte om- og udbygning".
Således foranlediget godkender nævnet som påtaleberettiget
i henhold til fredningsdeklarationen herved opførelsen
af den ansøgte kapel- og toiletbygning.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens
§ 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 fremsendelses-
skrivelse af dags dato med uddrag af Naturfrednings-
lovens § 13, § 34 og §

Arkitektfirmaet
Lehn Petersens Tegnestue,
Lahnsgade 63,
5000 Odense C
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