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Navn: Munkebo kirke

•

Kommune: Munke bo
Ejerlav: Munkebo by
Sogn: Munke bo

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato

'111

Reg.nr.: 447-01
"2.. 32 '"?, .00

Tinglyst dato I

o
!

5p 100
!

1 :4000

Bemærkninger

16l!!

61.Q

umatr.
areal

29/10-1956

29/10-1956

5/9-1956

5/9-1956

6/11-1956

1/11-1956

1/11-1956

6/9-1956

6/9-1956

7/11-1956

Hele la.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

Del af 16~. Tidl. la, 16~, 16Q og 161.

Hele 16m. Tidl. 16l!!, 16Q og 16~.

Hele 61b.

Umatr. kirkeplads. Tidl. umatr. areal
og 16,g.



ti ., REG. NR. "t~ Z.fJ

2 9. MAJ 1962 'J "-'lA(~ /Od jt

Matr. nr. 16m, l6~, 16~Munkebo by og sogn.
Anmelder: (, .

O,.;.-::~....'":') i -, '..., '_r.,I ..,.:; ..~!'i

Stempel- og gebyrtr! 1
læ <ifør at' ~ 32 i lovbkg ..
nr. 194 ar 16/6 1961.

D e k l a r a t i o n •
Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 16m, 16q og l6§

Munkebo by og sogn, cykelhandler Oluf Pedersen, er indgået på at
pålægge nævnte ejendom føl~~nde fOFpligtelser:

Der må ikke mellem værkstedsbygnirg en og kirkegården være op-

lagsplads at' nogen art.
Langs skellet mellem matr. nr. 16m, 16.9., 16m og kirkegården

anbringes en tæt beplalitnif'l.g, f. ex. af' gran ..
Nærværende deklaration tinglyses på ejendommen rnatr~ Gr. 16m,

l6.Qog 16m Munkebo by og sogn l1B d respekt af de på ejendonmen
tinglyste pantehæftelser og servitutter, idet der med hensyn til
disse henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Påtaleret tilkommer ~redningsnævnet for Odense amtsrå~skreds
og Munkebo æ ni~hedsråd.

Munkebo, den. ja - ~"-/tf6?

, l
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REG. NR. "/J~.3

Matr. nr. :us 4.t
Wunlte'bo 'b1 Ot~ aQSD
o, lIII/IIt ..lnlfH"et an~.l
øo'_

Jo f"ØliU"1n NaturfredningsnævD'
Anmelder: for

OQens6 Amtsraaciskre ....

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

(,tunlcebo kirkes omgivelser mod bebygge1se og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede $06~c~~i top
lU!t,m::tebO ltom!1De l '.....indgået på uden vederlag at pålægge~ eJendoml matr. nr. 16~.

'll$\Ut.
tJ'Ul'l11teboby o~: uO(l;ftog ."'PllCt1hJlet " .... 1 Iskyldsat for hartkorn

,-o

o tdr. Oskp. Ofdk. Gi elb., følgende bestemmelser:
'A eJeooo-.e ømt •• a øat d.rtopUgfad. """IUl."'"

1c1I"keplel.'io. tier t~!lvedhllJtt.f.:de I'VB el" .t'MlFlCIOt. med -I:'
må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren~

de, sUedes at udsigten t 11 og fra kirken hindres.. Ej heller må

der foretages ombygn:l,ng, anbringes, transformatorstationer, telefon-
.

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

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

skaber eller l1gnande ~kønhedDforstyrrende geilstande.

Den originaJo kort kalke opbevaros 1 tinglysnings~tten for .., •• Ar.l',,_
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påt aleret fOl' naturfredningsnævnet for

Odenoe amtsrAdskreds og for menighedsrådet for MUDkebo ~.

Mfltr. nr.
1UCJ[xxy.1C.XlIE

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

I M\lIl!tebo ....t)4uN4 denc29.8~)uat 19':.16.

~41"'1'"".!'d.s"
tmd.

Overensstemmende med det på mødet den

vedtagne modtager og godkender naturtredningsnævnet for pdenåe

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde'på matr. nr.

Naturfredningsnævnet tOr Odense amtsrAdakreds,

den 6.DØY~be~ 19~5.

1il~l"g;

.bateebo .oifReråd" tONJldloft4e bcu.llltftlft4 .t e9.fllt'~U.t t95'
g~_eft~e. h... et.

t". &8U •

..............
NatnrfredDingsnævn, 4an

for
Odense Amf$r8adskrc..,.- _

(/
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REG. NR • .2J/l 3 c19Jo.Sh
Afskrift. Naturfredningsnæv,

Anmelder: for
OdenseAmtsraacWkl "..1u

Matr. nro
l 1., Munkebo
by og sogn.

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

Undertegnede menighedsråd for Munkebo og Drigstrup
sogctbestemmer herved under forbehold af kirkeminjsteriets god-
kendelse, at der pålægges ejendommen matr. nr. 1 1., Munkebo bT OS

7 skp. :5 fdk.sogn, skyldsat for hartkorn O tdr.
Gi alb., følgende frednin~sbestemmelser:

Pl den pl yedb8ttede rids med rød br.mme afareDeede 4el at
e3endolllD8ll

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 telegrafmaster 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 fredningsnævnet
som hidtil afgørelse om nyplacering af bygninger på præstegårds-
jorden. Endvidere træffer kirkeministeriet som hidtil afgørelse

-..



•

•

,

om nyplacering af bygninger, ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den'~el af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar tilknytning til og
nærhed af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer adm1-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

iUxfUUUx:tn:jriCi Ciå~d1w:itda:xku*o

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for matr.
nr. 16.& ømet.

For fredningen ydes ingen erstatning.
lIell1g:hedørA.4ene '~ er indforstået med, at ovennævnte frednings-

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

TjfltxxUx x,.,~
.m.xlix .. i"W 1 . ,',.,

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

men1ghedl:.irå4
Munkebo / , den 12. 3UD1· 1956.

PO'Yl Melby.

tmd •

--- I

JeDs Jenae.

fmd.

Overensstemmende ~ed vedtagelse på møde den11.april
1951 modtager og godkender natu:rfredn~,ngsnævnt::tfur rdc~sl3 an.~..:~

rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nrol ~.

Naturfrodningsnævnet for Odense 'amtsrådskreds,
den 29.otctober 1956.

Rlngbe"'h , f83.
Det 'ti Urllde., at _"erente ts-ec1D1ngsdeRl ... Uoa tiaglJ ••• IlO1l ser-
Yltutetitten4. pi matr. nr. 1 &, Munkebo by o~ 80~.

I:l1"k:emlnlster1et, Clen 20. september 1956.
P.M.V.

E.B.M.G. Petersen, ekspa.
N~t\!~~~~ rigtighed
-·~:~4~n 16FEB.1~57 Ux

QdeDBe~::-~. /J1 /G~

'tinglyst 1 1:8"elll1114.d.. 1.no'Yember 1956.
----
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REG. NR. -/J..2J

Matr. nr.
etøltritt.

Anmelder: I,'j

16 at 4iUlllCflI'bob, os .,;,ø..

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

Som led i fredningamyndighedernes bestræbelser for at sikre

~_ebo kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udeigtshindrende foranstaltninger er undertegnede '"tøD Sets- "fl.
i'etel"•• n
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 16 ~

skyldsat for hartkorn

o tdr. Oskp. Ofdk. 1 alb., følgende :bestemmelser:
PA e~eDd""

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten t 11 og fra kirken hindres.. Ej heller må

der foretege~ ombygning, anbringes. transformatorstationer, telefon"

og telegrafmaster oe lignende; der w! ej heller opsættes skure, ud-

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

skaber eller l1gn~nde ekønhedsforstyrrende geustande.

Den orieinalo kortkalke opbevares i tinglysningsakten for .. 'r. a••
16 a. ernat.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



I
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"

•

på nævute ejendom med påtaleret for natur!redningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for MuatebO eo~

~~.
\~i ••

Med hensyn til servitut~r og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen •

, den
29.a\l!iU.' 1956.

'!else tiaI'1. Ml .......

Overensstemmende med det på mødet den

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den '••eDtembe. 19'6.

1.1""'",.

1'11.
ti"flrot l 1tel'temta4. t",.te4 _. ... 4.... , ••• p..... 19,6 ..
.... I'tmltaa. ...., ..



REG. NR. ,!.3-23

Naturfredningsnævnet
Anmelder: tor

Odense Amtsraadskreds
Matr. nr.

16 .. 16 "O. 16 At
UUDlcebo 'by 06 S088.

F R E u 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

kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede Oluf .1bl~",..O~

indgået på'uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. l'~
skyldsat for hartkorn

"el' O tdr.O skp.l fdk. I alb., følgende bestemmelser:
P4 o~.ftd~

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at uds igt en t 11 og fra kirken hindres.. Ej heller må

der foret~ges ombYGning, anbringes. transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende, der må ej he~ler opsættes skure, ud-

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

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende geustande.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for .-t••a~.
16 it.' eø~

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom meJ plltalet'ot :0-::" natu:rfredningsnævnet for

Odense amtsrAdskrec.s og for r'lenighedsrådet for Munkebo sogn.

Med hensyn til servituter og by~der henvises til ejendommens ..... ,
blad i tingbogen.

.....
l

, den 29.auju~t 1956.

u1\11 ' •• PUD.

Overensste~nende med det på mødet den 11.ap~11951
vedtagne modtager og godkender nuturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
oYeDMmtesom byrde på;matr. nr. e.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsr!ds~reds,

den 5••• ptft~.r 19".

IUqb ...S*

'tmdr.' ••a '_aeptet'-eJ> 195& 1 l'(ertead.ll4e Ub.t,," m. ,,_
fOd ..... l'lall .....

--



Afskr1ft. REG. NR. "/')',2J

Matr. nr. 61 k.
Munkebo by og liOl$l1.

Anmelder:
Naturfredningsnævnet

;0r
Odense AmæraadBlcredl

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
Munkebo kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

Udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede tru Olga MarlefJbrletensen
indgAet pA uden ved~rlag at pAlægge min ejendom, matr. nr. 61 l.
Munltebo by og oogll. skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp •• fdk. Øialb., følgende bestemmelser:
PI. ejendo ....

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

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

der foretages ombygning, anbringes ~ransformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og lignende; der ro! ej heller opsættes skure, ud-

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

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende geustande.. :

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for .. 'r. Dr.
16 lo. _at.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses

~".



på nævnte ejend.om med påtall::lret fol' naturfredllingsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Munkebo 80gft.

matr-r-n.r •

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendo~nens

blad i tingbogen.

Munkebo , den 29.euguat 1956.

018& Marle Ohl"1etellselh

Overensste~nende med det på mødet den 11.apr11 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds ~oranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. 61 l!.-

Naturfredningsnævnet for Ode~se.amtsråds~eds,

den 5.eeptember 1956.
alnsbel'8*

/PJiI.
Tinglyst 1 Kerteminde tØuetad m. Y. den 6.øeptember 1956 me4
enmal1tn1D8.

--.-
Afakrittens rl,tlghed bek~tt••1. , ,

ofl".lap.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02323.00

Dispensationer i perioden: 29-06-1983 - 07-03-2006

---- --



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

j' _ FOR
I "YNS AMTS NORDLIGE

FREDNINGSKREDS
MIDDELFART

TINGHUSET, ALGADE 6
TELEFON 41 0057

e•

e"

5500 Middelfart, den 29. juni 1983·
Journal nr. 11/1983

Vedrørende ansøgning om tilladelse' til udvidelse af konfirmand-
stuebygningen ved Munkebo præstegård.

Ved skrivelse af 21. januar 1983 har De på menighedsrådets
vegne ansøgt nævnet om tilladelse til udvidelse af konfirmandstue-
bygningen ved Munkebo præstegård på ejendommen matr. nr. l a
Munkebo by, Munkebo.

Ejendommen er ved deklaration af 29. oktober 1956 pålagt
fredning af Munkebo kirkes omgivelser.

Ved skrivelse af 12. november 1974 har nævnet meddelt
tilladelse til opførelse af den eksisterende konfirmandstuebygning.

Det er oplyst, at den ansøgte,4 m lange tilbygning, der
tænkes indrettet som kirkekontor og arkivrum, vil blive udført
i forlængelse af og med materialer svarende til den eksisterende
bygning.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har varet
forelagt til udtalelse, har intet haft imod det ansøgte at erindre.

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse.
Således foranlediget meddeler nævnet som påtaleberettiget

i henhold til fredningsdeklarationen herved tilladelse til den
ansøgte tilbygning.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34
nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfrednings-
nævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens
udløb, henvises til vedlagte genpart af nævnets fremsendelses-
skrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 13,
§ 34 og § 58.

H.P.Pedersen

Lehn Petersens Tegnestue
Lahnsgade 63
5000 Odense C



. :. , FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520

RE&.NI. ,2 3.2 3~oø

Dato: 8. juni 2004
Journal nr.: Frs. 9/2004

Munkebo kommune
Rådhuset
5330 Munkebo

Ved brev af 17. februar 2004 har Munkebo kommune ansøgt om dispensation fra kirkeud-
sigtsfredningen vedrørende Munkebo kirke .• Dispensationen drejer sig om ca. 240 m2 af matr. nr. 28-a Munkebo by, Munkebo, som
man i forbindelse med opførelse af nogle nye huse ønsker overført til en del af friarealerne
og haverne i forbindelse med nybyggeriet.

Fra bygherrens side og kommunens side er man indstillet på, at der tinglyses en deklarati-
on om, at der ikke må bebygges på arealet, og at man fortsat vil respektere kirkefrednings-
deklarationen, samt at der ikke må være planter, træer og buske højere end 75 cm inden
for det fredede område.

Ejendommen er behæftet med sædvanlig fredningsdeklaration om sikring af udsigten til og
fra kirken.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

• Fyns Amt har bl.a. udtalt:

Selve det areal, hvor man ønsker at opføre boligerne er ikke omfattet af fred-
ningen, men da man planlægger at opføre boliger helt op til grænsen af det fre-
dede areal, er det nødvendigt at etablere havearealer på en mindre del af det
fredede område. Haverne ønskes omkranset af ligusterhække.

Der er tale om en Provst Exner-fredning med sædvanligt indhold, hvilket vil si-
ge, at der ikke må etableres beplantning eller noget, som kan virke skæmmende
på kirkens omgivelser.

Fyns Amt finder helt principielt, at et kirkefredet areal ikke skal inddrages til
formål, som ikke er nødvendige for driften af kirken.

Det kan ikke udelukkes, at etablering af haver som ansøgt på sigt vil påvirke
udsigten til og fra kirken. Vi finder derfor, at der ikke er grundlag for at dis-
pensere. Kommunen må derfor henvises til at lave en udstykningsplan, som ik-
ke inddrager fredede arealer.

"



Side 2/2

• Menighedsrådet har udtalt, at rådet ikke har indvendinger mod det ansøgte, såfremt der
tinglyses en deklaration som foreslået af kommunen.

Friluftsrådet har ligeledes udtalt, at rådet ikke har indvendinger mod det ansøgte med sam-
me begrundelse som kommunen.

Fyns Statsskovdistriktet har udtalt, at distriktet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Det bemærkes, at det areal, der ønskes udstykket, er beliggende i det nordøstligste hjørne
yderst i det fredede område.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, således at fredningsnævnet ud-
taler, at nævnet ikke har indvendinger mod, at der foretages en udstykning af areal på ca.
240 m2 fra det fredede område, og at dette sammenlægges med naboejendommen, dog be-
tinget af, at der på det udstykkede areal tinglyses en servitut om, at arealet fortsat respekte-
rer fredningsdeklaration af 12. juni 1956, og at der på det udstykkede areal ikke på noget
tidspunkt må forefindes beplantninger, det være planter, buske, hække, der er højere end
75 cm.

Fredningsnævnet finder under disse betingelser, at det ansøgte ikke strider mod frednin-
gens formål, der er at sikre den frie udsigt til og fra kirken.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes
for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen ind-
gives til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

• Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S.RaUnh01t~



" , FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 7. december 2004
Journal nr.: Frs. 52/2004

Munkebo kommune
Rådhuset
5330 Munkebo

Ved brev af 10. september 2004 har Munkebo kommune på vegne Munkebo menighedsråd
ansøgt om tilladelse til at nedrive baghuset og erstatte det med en forlængelse af selve hu-
set på ejendommen matr. nr. 61-b Munkebo by, Munkebo.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration af 6. september 1956 ved-
rørende udsigten til og fra kirken.

Munkebo kommune har i brev af 15. oktober 2004 anbefalet det ansøgte.

Fyns Statsskovdistriktet har ved påtegning af 28. september 2004 udtalt, at statsskovdi-
striktet ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fyns Amt har i ved påtehgning af 7. oktober 2004 udtalt:

"

•
Den eksisterende bygning fremtræder lav, nærmest trykket, og med den nordli-
ge facade som kirkegårdens afgrænsning. Udbygningen i østgavlen er smallere
end huset, og taget er lavere. En udskiftning af udhuset med en ny tilbygning i
fuldt profil vil derfor påvirke indsigten til og udsynet fra kirkegården på nært
hold, da huset som nævnt afgrænser kirkegården.

Omvendt vil det færdige hus komme til at fremgår harmonisk - hvad det ikke
gør i dag - og stadig lavt. Desuden vil tjernvirkningen være minimal, fordi den
omgivende bebyggelse er så tæt, at indsigt/udsyn ikke vil blive påvirket synder-
ligt, selv hvis huset blev fjernet.

Selvom der altså sker en mindre indskrænkning i indsigt/udsyn, vil dette efter
Miljø- og Arealafdelingens opfattelse blive opfattet af den bygningsmæssige af-
klaring, der kommer ud af projektet, hvortil kommer, at den fremtidige brug af
bygningen må siges at være særdeles kirkerelateret (kirkekontor og toiletter).

Fyns Amt har således ingen indvendinger mod en dispensation til det forelig-
gende projekt.

"
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet, der kan tiltræde amtets bemærkninger, meddeler herved tilladelse til det
ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt
til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 87, sti. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

--- - ..._------------------
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Ved brev modtaget i fredningsnævnet den 5. oktober 2005 har Munkebo kommune ansøgt
• om tilladelse til at indrette området nord for Munkebo kirke på matr. nr. 28-a Munkebo

by, Munkebo, således at der fremkommer et pænt, bynært, grønt område. Arbejdet vil
omfatte en mindre terrænregulering og tilsåning med plænegræs. Det er hensigten, at om-
rådet skal fungere som friareal og samtidig kunne anvendes til f.eks. boldspil. Der opsæt-
tes ingen faste anlæg plantes ikke andet en græs.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Fretlningsnævnet har indheJltet en utltalelse fra Fyns Amt, der ibrev af 20. november
2005 har udtalt:

Fredningsnævnet har anmodet om en udtalelse til etablering af et grønt område nord for Munkebo Kirke.
Ifølge Munkebo Kommune skal arealet fungere som friareal og samtidigt kunne anvendes til boldspil 0.1. I
den forbindelse foretages der mindre terrænændringer .

• Fyns Am! har besigtiget området og anslår, ar terrænreguleringerne maksimalt bliver på ca. l meter. Area-
let ligger mellem IlD og 200 meter fra kirken, og der er indsigt til og fra kirken fra en del af arealet.

Arealet er omfattet af en Provst Exner-fredning med sædvanligt indhold, hvilket bl.a. vil sige, at der ikke
må placeres skønheds forstyrrende genstande på arealet.

Fyns Amt vurderer, ar lejlighedsvis opstilling af mål m. v. ikke vil få nogen nævneværdig betydning for ople-
velse af kirkens omgivelser.

Fyns Amt har derfor ingen indvendinger imod etablering af det ansøgte grønne område.

Fredningsnævnet har anmodet menighedsrådet om en udtalelse, men har ikke modtaget
svar fra menighedsrådet.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da de ansøgte terrænændringer ikke vil hindre den frie udsigt til og fra kirken eller i øvrigt
virke skønheds forstyrrende, meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til det ansøgte, der

~Ir.s - /2/- otJo!ø-
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ikke ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.














	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>
	Dispensation 2008 - 09



