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Odense
Fraugdegård hgd. og Fraugde by
Fraugde

Dekl./Kendelse
dato

Tinglyst dato

o, 100,
1:4000

Bemærkninger

• l.§;

•
1~

20/5-1954

22/11-1957
25/10-1957

3/12-1953

22/11-1957
3/12-1953

22/5-1954

25/11-1957
29/10-1957

5/12-1953

25/11-1957
5/12-1953

Del af l.§;Fraugdegård hgd.
S~fremt der ved vejforlægning indenfor(.
det fredede område af ejendommen opståt.
småarealer, der er dyrkningsmæssigt u-
rentable, forbeholder ejeren sig evt.
at lade dette areal udstykke og bebygge .
Del af 5.§;Fraugde by.
Hele 7b Fraugde by.
Forbehold ang. genopførelse af bygnin-
ger på samme sted og ang. mindre om-
og tilbygninger.
Hele 1~ Fraugde by.
Forbehold ang. opførelse af ny beboel-
sesbygning med fornØdent udhus.
Hele 33k Fraugde by.
Hele 331 Fraugde by.
Forbehold ang. beplantning og ombygning.

umatr.areal 22/11-1957 25/11-1957 Del af umatr. gadeareal Fraugde by.
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REG. NR. ~al'
Matr. nr. 51..
Fraugdeby og 80gn.

Anmelder:

•
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

FI'8ugde kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende forDnstaltninger er undertegnede hUGmand ~Øren ADder-sen
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr~ nr. , a,

Praugde by 0& bogn. skyldsat for hartkorn

o tdr. Oskp. Ofdk. Øialb., følgende bestemmelser:
p~ den p~ vedhæ~tede rids med rød b~mme atsrsnsede del at ejendommen

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, ud-

salgssteder, ioboder, voene til bebeeIse eller opbevaring af red-

skaber eller ligne:nde skønhedsforstyrrende gellstDnde.

Det f~edode område findes indteenet på vedhæftede kort.

Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for metro nr. SI..

Ovennævnte bostem..'11elserka,1.uden udgift for mig tinglyses

_i, j



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for FrAugde aogn.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

, den 6.~eptember 1951.

Overensstemniende med det på mødet den 2g.aaJ 1951
vedtagne modtager og godkender nuturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående 'fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr.' A.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 22.november 1957.
R11l8bergt

'lDJ1yst l Kertem1nde kØbstad m. v. den 25.november 1957 me4

al1lUJtlallnth

/Bit.

_ ....---....
Atskrltten~ r1gtiJhed bekrættes:

'11! ... I, ) l L .... :. ,.. ,

, , .



REG. NR . .204}'

Matr. nr. 33 i..
PraUJde by o~ 8U6ft.

A.nmelder:

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

Som led i fredningsmyndighederne$ bestræbelser for at sikre

.\i'rall::Sde kirkas omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnedegr8yer Bans Ohr. JenGeD
indgået på uden'vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 33 ~ Fraugde

by og 80gl1, skyldsat for hartkorn

o tdr. O skp. O fdk. 1alb., følgende bestemmelser:
1'11 eJendolllJ1811

må der ikke bylil,1~11 plantes, midlertidig~ eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindrer!.. Ej heller må

der foretages om~YGning, 8nbringes.transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster 06 lignende, der må ej heller opsættes skur~, ud-

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

skaber eller lignende skønhedsforstyrrende ge..lstande.

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den or.iginaJc kortkalke opbevareo i tinglysningsakten for •• 'r. nr. 5 A.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amts~ådskreds og for menighedsrådet for Fraugde sogn.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Fraugde , den 6. september 1957.

Hans Ohr. Jensea.

Overensstemmende med det på mødet den 29.maj 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foransttende fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr. " k.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 22.nl)vember 1957.
Rlng'berg. /BJ.

tinglyst 1 lerteolnde købstad m. v. den 25.november 1957 med
8l1mærltnlag.

........-....--...
, \

(~At~~I1tten~ r1gtldhed bekræftes:
Naturfredningsnævnet

for , den .. 6 !Af!
O(~""",,, .(dld ,J.",cl:;kreds



Afskr'ift.

. I

REG. NR • .t.Jl? !l~ «7
Matra nr. Azunelder:

Natul fredningsmc
; l r

OUc~u (..L...1LJld.".l.u....J. ..

Ueatrtkvleret ur •• l 1rrau~d.b1 O~ BOlD.

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

lrMu~d.kirke8 omgivelser mod bebyggelse og andre

I
'I

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren~

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

der foretages ombygnine, anbringes ~rans!ormatorstationer, telefon-

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

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

skaber eller lignbade skønhedsforst yrrende ge~J.stande.

,
~!Zf'!§!~~X~!~f~~X'f~!l~·f!~taÆ!~~~fSf6~l~i~'&f~~

Den original o kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
5 .l_

•• tr. ør.

rIden.
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for !,~tinglyses



på nævnte ejendoc meJ påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for !'Fful64e .o,0 •

•
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

, den 3/10fipfl-i 1951.
Arnold VangFraugde sogneråd

Birkum pr. Aarslev
Telf. Davinde 76. s ~nepræst, fmd. for ~raugde sogns menighedsråd.
Oluf Jensen

Overensstemmende med det på mødet den 19•••~ 1951.
ve~tagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på iI~~~~~ ovvnccVDt' areel.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 22.november 1957.
Ringbei'g• /BJ.

~~~ Fraugde sogneråds foranstående beslutning ar 3.oktober 1957
godkendes herved.

Fyns Stiftamt, den 22.oktober 1957.
På Odense amtsråds vegne)

.1:'. A. V.
P. Kaae

Tiltrædes.
Kirkeministeriet Kirkeministeriet, den 21.november1957.

P. lU. V.
E. B.

Arne Truel~en, fm.
Tinglyst i Kerteminde købstad m. v. den 25.november 1957.

Arskriftens rigtibhed bekr~ftes:~_.~ t

, den + 61)~95g .
__ ;:::>" '10.; . cfr.

../,.~_ / <i-p., ....'



FREDNINGSNÆVNET>



l
el

I
I
I

REG. NR . ..231"
Atsltr1 tt.

Matr. nr. 7~, Fraugde
by og sogn.

Anrc.elder:

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

Som led i fredningsmyndighedernee bestræbelser for at sikre

Fraugde kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede larcrlnde trøken
Anna F.l1~eUansen, a3er~eby pr. Svendborg,

indgået på uden vederlag at pålwgge min ejendom, matr. nr.7 k.
skyldsat for hartkorn

o tdr. 03kp. Ofdk.li alb., følgende bestemmelser:

ydel'l1~eremå der ikke byggesteller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

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

der foretages ombyening, anbringes. transformatorstationer, telefon-

og telegrafmaster og l.igneude; der må ej heller opsættes skure, ud-

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

skaber ellel~ lign6nde skønhedsforstyrrende gellstande" Jeg forbeholde ...~S dog ret tl1, ~~tr~mt hu.et mltte b rende eller pi aDden mAde 81 til
grunde at l-lenoptøre det pi samme sted og at toretflge m1Ddre omb7~n1Il,~e...eller tl1byunln~er. ølledes at husets ~arakter dog 1 alt væaentllgt bib ••
holdeu. :i!dx~~~xb.iktUtJUlixj:ixx~.~j;~~

Den originale kortkalke opbevarea i tinglysningsakten for matr. n~
5 1, umd.

Ovennævnte bestemnelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
~ (,'... ,.JA L-- A _Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for ~rrf r • y~

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Bjerreby , den 24.oktober 1957.
ADDa E11~eUaaaen.

Overens8te~nende med det på mødet den 29.ma3 1951
vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr.7~.

el
I

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds,

den 25.oktober 1957.
Rlngberg. lo.s.

Tinglyst 1 4ertemlnde ltøbøtad lJl. v. den 29.olttober 1957 me4 8DIIllI1"kn1ng.

-----
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Afgørelser - Reg. nr.: 02379.00

Dispensationer i perioden: 15-03-1982 - 31-01-1992



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 41 0057

Mocitagst ! ~:recinlrlgsstyreisen
5500 Middelfart. den 15.marts 1982

18MAR. 1~82
Journal nr. 195/1981

........

Vedrørende inddragelse af private gravsteder under Fraugde
Kirkegård.

• Ved påtegning af 12. oktober 1981 på skrivelse af 4. juni 1981
fra Fraugde Menighedsråd har De udbedt Dem nævnets udtalelse i en
sag om inddragelse af private gravsteder under Fraugde Kirkegård.

Til sikring af Fraugde kirkes omgivelser er der i årene 1953,
1954 og 1957 lyst fredningsdeklarationer med påtaleret for menigheds-
rådet for Fraugde sogn og fredningsnævnet på følgende ejendomme
beliggende ved kirken:

l a Fraugdegård Hovedgård, Fraugde,
5 a, 7 b, 19 b, 33 k og 33 l Fraugde by, Fraugde,

samt et umatrikuleret gadereal i Fraugde by.
Nævnet har ved skrivelse af 30. april 1957 henstillet til

Stiftsøvrigheden, at en række ejendomme med private gravsteder,
heriblandt matr. nr. 33 r Fraugde by, Fraugde, udgår af matriklen
og inddrages under Fraugde Kirkegård.

I en om den foreliggende sag indhentet udtalelse har FYnS amts-
kommune, fredningsafdelingen, blandt andet bemærket:

" Fredningsafdelingen finder ikke, at der på den givne
foranledning er grundlag for at rejse fredningssag med
henblik på at sikre tilstanden på de øvrige i privat eje
værende matrikulerede gravsteder.
Man finder ikke herfra noget at indvende mod den af
Fraugde menighedsråd foreslåede løsning, hvorefter matr.
nr. 33 ~ inddrages under kirkegården, og at de øvrige 1
privat eje værende gravsteder på tilsvarende mAde ind-
drages under kirkegården, efterhånden som der opstår
mulighed herfor"

Nævnet har i 1981 i anden anledning foretaget besigtigelse af
Fraugde Kirkegård.



Således foranlediget skal nævnet herved meddele, at man intet
har at indvende imod en inddragelse af matr. nr. 33 r og de øvrige,

~ selvstændigt matrikulerede ejendomme med private gravsteder under
Fraugde Kirkegård.

H.P.Pedersen

.- Fyns Stiftsøvrighed
Klaregade 17
5po~ Odense, C.,•
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NO RDLIGE

FREDNINGSKREDS
ODENSE

<J.:J3?CJ.Oå
5000 Odense, den 20/11-90.
Journal nr. frs.129-90

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 114712

•
Ved skrivelse af 22. oktober 1990 har Stiftsøvrigheden på vegne
Fraugde Menighedsråd ansøgt om tilladelse til at nedrive den
eksisterende bebyggelse på matr. nr. 7 b Fraugde by, Fraugde, og
dernæst opføre en bygning, som skal indeholde kirkegårdskontor og
mandskabsskabslokaler for de ansatte ved Fraugde kirke.
Ansøgningen er vedlagt tegning og kort, som viser den
projekterede bygnings udseende og beliggenhed.•
Nævnets tilladelse er nødvendig, idet ejendommen, hvor bygningen
ønskes opført, er omfattet af kirkeomgivelsesfredning ( Provst
Exner fredning) i forhold til Fraugde kirke. Af
fredningsdeklarationen fremgår, at fredningen ikke er til hinder
for bl.a. genopførelse af bygning på ejendommen.

Af en skrivelse af 9. oktober 1990 fremgår, at Hjallese
provstiudvalg anbefaler projektet.

• Fyns Amt, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 1. november
1990 bl.a. udtalt:

~Da det skitserede hus vil komme til at fremtræde diskret og godt
indpasset, indstiller landskabsafdelingen derfor, at
fredningsnævnet meddeler Stiftsøvrigheden, at nævnet ikke har
indvendinger mod projektet".

Efter det oplyste om den projekterede bygnings udseende og
beliggenhed meddeler nævnet herved som påtaleberettiget i henhold
til den på ejendommen tinglyste fredningsdeklaration dispensation
til opførelse af den projekterede bygning på matr. nr. 7b Fraugde
by, Fraugde, på betingelse af, at den eksisterende bebyggelse på

\tt ejendommen nedrives.
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Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.2, §
13 stk.1 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 § 34 stk.1, § 13 stk.1 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.

Fyns Stiftsøvrighed,
Mageløs 7,
5000 Odense C.

kopi:
Lehn Petersens Tegnestue,
Lahnsgade 63,
5000 Odense C.
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NORDLIGE

FREDNINGSKREDS
ODENSE

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

Den 20. november 1990 meddelte
kirkeomgivelsesfredning i forhold til

'af en bygning til benyttelse
mandskabslokaler for de ansatte ved
blev meddelt på betingelse af,
nedrives.

REG.NR. 237~.OO

5000 Odense, den 31/1 1992
Journal nr. frs.143-91

nævnet dispensation fra
Fraugde kirke til opførelse
som kirkegårdskontor og

Fraugde kirke. Dispensationen
at en eksisterende bygning

Ved en skrivelse af 19. december 1991 har De ansøgt om at ændre
projektet, som blev godkendt ved afgørelsen af 20. november 1990.

I en redegørelse, som er vedlagt skrivelsen af 19. december 1991
er nærmere oplyst:
"Mens vi i de tidligere, som ikke har kunnet godkendes af Fyens
Stiftsøvrigheds konsulenter, har forsøgt at tilpasse huset et
landsbymilj ø, må det!' erkendes, at et sådant milj ø ikke mere
findes i Fraugde.
Det eneste hus i kirkens nære omgivelser som besidder, eller
rettere besad kvaliteter, er det buede længdehus på hjørnet af
Fraugdevej og Fraugde Byvej. -.~

I nærværende forslag er mandskabsbygningen udformet, som
fremgår, at der ikke er tale om et beboelseshus, men et hus
et særligt formål, som knytter sig til kirken.
Ved at dreje huset, så det næsten bliver vinkelret på
kirkegårdsdiget, kommer det til at danne afslutningen på
bebyggelsen på Fraugdevejs nordside. Det høje kirkegårdsdige
fritlægges derved mest muligt.

l2..\ '?>/7- eJO lO ) otk:t z..

det
til



I

•

-2-

I valg af materialer er der taget hensyn til
foreslås ydermure opført i røde blødpressede
tagfladerne dækkes af røde vingetagsten.
Kirkens korsarms. tagflade~ er dækket med røde håndstrøgne
vingetagsten, og da disse patinerer hurtigere og smukkere end
maskinstrøgne, kunne det være fristende at bruge disse sten.

kirken, således
facadesten, mens

Planen indeholder naturligvis de samme rum, som de tidligere
fremsendte forslag, indgang for besøgende til kirkegårdsleder er

, placeret i den nordre langside, mens personaleindgangen er i
vestgavlenn.

Der er endvidere vedlagt skrivelse af 12. december 1991 med
godkendelse fra Fyns Stiftsøvrighed af det ændrede projekt og
kort og tegninger, som viser bygningens beliggenhed og udseende i
henhold til det ændrede projekt.

Fyns Amt, landskabsafdelingen, har ved en skrivelse af 13. januar
1992 meddelt ikke at have indvendinger imod, at bygningen opføres
i henhold til det ændrede projekt.

Under hensyn til de~ oplyste om bygningens beliggenhed og
udseende i henhold til det ændrede projekt meddeler nævnet herved
som påtaleberettiget i henhold til den på ejendommen tinglyste
fredningsdeklaration dispensation til opførelse af bygningen på
matr. nr. 7b Fraugde i overensstemmelse med det ændrede projekt
på betingelse af, at den eksisterende bebyggelse på ejendommen
nedrives.



tt -3-

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 34 stk.1, §
13 stk.1 'og § 58 nævnte personer og myndigheder m.v.indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse
inden ankefristens udlø~, henvises til vedlagte genpart af
nævnets fremsendelsesskrive~se af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 34 stk.1, § 13 stk.log § 58.

formand.

I

Arkitekt Ebbe lehn Petersen,
Lahnsgade 63,
5000 Odense C .
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