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N~n: Agedrup kirke Reg.nr.: 4-61-01
2~ \0).0 O

•
Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Odense
Agedrup by
Agedrup

o
I

5,0 100
!

1:4000

Dekl./Kendelse
dato I Tinglyst dato BemærkningerI

• lE 29/10-1956 1/11-1956 Hele lE.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyp1acering
af bygninger m.m ..

6~ 31/8-1956 1/9-1956 Del af 6~.

umatr.
areal 31/8-1956 1/9-1956 Del af umatr. kirkegårdsareal. Tidl.6~.



REG. NR . .23/9
Naturfredningsnævnet

IC r.Anmelder: Odense AmtsraadskredsMatt'. nr.
1 kt Auedl'U'p by og GOilh

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

Undertegnede menighedsråd for Agedrup
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse, at der pålægges ejendommen matr. nr.l ~t Agedrup by

OJ lJ0tin, skyldsat for hartkorn 2tdr. 1 skp. 2 fdk.
1~ alb., følgende fredninssbestemmelser:FA. ejendoumea

•
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedse-
varende, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning, anbringes transformatorstationer,
telefon- og teleg~afmaster og lignende, der må ej heller opstil-
les skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

Så længe det til præsteembedet hørende nævnte jordtillig-
gende administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirke--
ministeriet dog - efter indhentet erklæring fra fredningsnævne~
som hidt 11 afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds.·
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse



om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den
t11 præsteembedet hørende have med gårdsplads SD..""!ltden 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 myndig~l.eder.

Den originale kortkalke opbevax'es i tinglysningsakten for matr.
nr. 6 1.'

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovennævnte fredninp~-.

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal sælges .•
tillige'for menighedsrådet.

1~i9.~<h
fi:'ti~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

, den 21. ~UD1 195'.

E. Uendelboe

ao.:rnepras ...t

I I

Overensstemmende med vedtagelse p! møde den 19.epr.l1 1951
1951 modtager og godkende:c naturfredningsnævnet f"Z' 0c'1cr'sG Il::... ,.,

rådskreds foranstående fredn:!.ngsbesternmelserJ der bedes lyst som
byrde på matr. nr. 1 1l..

Naturfrcdnlngsnævnet for Odense amtsrådskreds~
den 29,o"ober 1956.

Rlnabel'8.
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REG. NR. ,!J/?

Anmelder: N8.turfredningsnævnet
for

U,J\.lllSl) Amtsraadskreds

F R E D N I N G S B E S T E M M E L S E R

Som led 1 fredn1ngsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

kirke~ omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede «Arde3 •• Herlut Poul ..
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 61# Ase-

skyldsat for hartkorn

4 tdr. 2skp. Jdk. Oalb., følgende bestemmelser:
pl clen på vedheftede 1"l..hl med rød bNale atsniu"e .el at

e 3endOlllDe8
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

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

der forotages ombygning, anbringes transformatorstat ioner, telefon.-

og telegrafmaster og lignende, der må ej heller opsættes skure, ud-

salgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber eller ligne.ude skønheds forstyrrende e;eustande.

Den originalo kor tkalke opbevares i tinglysningsakten for _, •• ø.
6 1._

Ovennævnte bostemraelser kan uden udgift for mig tinglyses



•
på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningonævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for ÅS.~1rup 808ft.

Uatr. m.'. 6 af udgør i forening med

rnatr. nr. et landbrug.

Med hensyn til servitut er og byrder henvises til ejendommenr

blad i tingbogen.

e,
.fl :e<11"'11p ,den ~n.JUD1 1955.

Uel'lut I'ouluelh

Overensstemmende med det på mødet den 19.ap&11 1954
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 6 a.

e Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

/fJiI.

tl~lY8t l Kertem1D4e ~~baia4 m. v. don l.septewbe~ 1956 med

---
Nd turfredningsnæ\Tllllhl

. for
Odeusd Amlsraadskreds

.,..... 19'7.
1 6 FEB. 1957

--- -----~ //r~~
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02319.00

DISPENSATIONER>

. Afgørelser - Reg. nr.: 02319.00

Dispensationer i perioden: 17-10-1985 - 29-08-1986



, FREDNINGSNÆVNET
FORerNS AMTS NORDLIGE

FREDNINGSKREDS
MIDDELFART

TINGHUSET. ALGADE 6
TELEFON 41 0057
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5500 Middelfan, den '''17 •O k t Obe r l985

Journal nr. 125/1985

Til fredningsregisteret
til orientering /9/ _

/Q-Yf
41{

Ved skrivelse af 5. august 1985 har De for Agedrup sognsl Menig-
hedsråd søgt om tilladelse til indenfor det kirkeomgivelsesfredede
område ved Agedrup Kirke at opføre en grsver- og redskabsbygning i
overensstemmelse med nogle sagen vedlagte tegninger med tilhørende
situationsplan.

Fyns Amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt, har ved tilbagesendeisen udtalt:

" at den ansøgte graver- og redskabsbygning delvis agtes
placeret på et umatrikuleret areal, som er fredet og
tidligere hørte under matr. nr. 6 a Agedrup by, Agedrup,
jfr. vedlagte kopi af blad fra "Registrering af kirkeom-
givelser i Fyns amt, Fyns amtskommune 1980."
Arkitekt Erik Eriksen har telefonisk supplerende oplyst,
at bygningen vandskures og hvidkalkes, og at taget dækkes
med røde tegl. Den eksisterende redskabsbygning nedrives.
I denne anledning skal man herfra ikke udtale sig imod en
dispensation til det ansøgte.
Amtskommunens behandling efter by- og landzoneloven afventeI
fredningsnævnets afgørelse, men det kan oplyses, at til-
ladelse kan forventes meddelt. "

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse, hvorom
henvises til vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 tilladelse til det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk. 2,
jfr. § 13 stk. l 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 fremsendel·
sesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58, §

34 og § 13.

H.P.Pedersen

Hr. arkitekt Erik Eriksen
Hllnrtp.rllnvei135. 5230 Odense M.
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Odense, den 29. august 1986
Frs.j .nr. 86 - 1986
jfr. Frs.nr. 8 - 1986.

d~<~
Til fJ'edningsregisteret
til orientering ?

1,~1 ,/
/Q-f.i.~1.Vedrørende ansøgning om tilladelse til opførelse af en " ~~

sognegård og præstebolig ved Agedrup kirke.

Ved skrivelse af 7. februar 1986 har Fyns amtskommune,
arkitektafdelingen, forelagt nævnet en sag om tilladelse
til opførelse af en sognegård og præstebolig ved
Agedrup kirke på ejendommen matr. nr. l b, Agedrup by,
Agedrup.
På ejendommen er der tinglyst bestemmelser om fredning
af Agedrup kirkes omgivelser. Af fredningsbestemmelserne
fremgår det bl.a., at der på ejendommen ikke må bygges
eller plantes, således at udsigten til~g fra kirken hindres.
Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse.
Om det herunder passerede henvises til vedlagte udskrift
af nævnets forhandlingsprotokol.
I henhold til det aftalte på besigtigelsesmødet, har De
ved skrivelse af 19. juni 1986 fremsendt et ændret
forslag om placering af sognegården og præsteboligen
ved Agedrup kirke.
Det ændrede forslag har været forelagt for Fyns amtskommune,
fredningsafdelingen, der ikke har haft indvendinger imod
det ansøgte projekt således som dette nu foreligger.
Således foranlediget godkender nævnet som påtaleberettiget
i henhold til fredningsdeklarationen herved det ansøgte
projekt.
Det bemærkes, at Fyns amtskommune, arkitektafdelingen,
vil behandle ansøgningen i medfør af loven om by- og land-
zoner på det foreliggende grundlag, hvorfor fremsendelse
af ny ansøgning til amtskommunen ikke er fornøden.

"',
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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 fremsendelsesskrivelse af dags dato
med uddrag af Naturfredningsl ens § 13, § 34 og § 58.

A.Eriksen og Erik Eriksen
Arkitektfirma M.A.A.,
Hunderupvej 135,
5230 Odense M .
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