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ODENSE Å

461 OElENSE 1312 I NV og IV NØ 100 ha

INDHOLDSFORTEGNELSE

•

- Kendelse af 11/2 1925 (nævn - om- fredning af arealer om
Odense Å fra jernbanebro ved Ejby Mølle til Dalum Papir-
fabrik.

- Skrivelse af 5/11 1926 (ofn) om godkendelse af ændret
fredningsgrænse - opfulgt af fodnote:

- Kendelse af 25/11 1926 (nævn) om ændret fredningsgrænse.
- Kendelse af 4/3 1930 (ofn) -om stadfæstelse med ændring af
- Kendelse af 17/1 1930 (nævn - 6/29) - om udgiftsdeltagelse

ved bevaring af piletræer.
- Kendelse af 4/12 1930 (ofn) om delvis ophævelse af
- Kendelse af 10/4 1930 (nævn - 1/30) - vilkår for opførelse

af garagebygning.
- Kendelse af 5{2 1932 (nævn - 1/32) - godkendelse af plan

for udvidelse af mølledam i Ejby.
- Afgørelse af 26/3 1932 (nævn - 2/32) - tilladelse til fæld-

ning af 2 træer.
- Afgørelse af 9/5 1932 (nævn - 3/32) - tilladelse på vilkår

til mur og hegn.
- Afgørelse af 10/8 1932 (nævn - 8/29) - godkendelse af bebyg-

gelse .
- Afgørelse af 27/8 1932 (nævn - 6/32) - tilladelse til træ-

beskæring.
- Afgørelse af 28/9 1932 (nævn - 7/32) - afslag til fældning

af kastanje og tilladelse til fældning af lind.
- Afgørelse af 10/11 1932 (nævn - 8/39) - tilladelse til fæld-

af træ.

,

- Afgørelse af 19/11 1932 (n~vn - 9/32) - Tilladelse til fæld-
ning hhv. beskæring af træer.

- Afgørelse af 22/12 1934 (nævn - 11/33) om ?
Afgørelse af 5/3 1934 (nævn - 1/34) - tilladelse på vilkår
til bebyggelse.
Afgørelse af 23/11 1940 (nævn - 59/39) - godkendelse på vis-
se retablerings-vilkår af foretagen opfyldning.
Afgørelse af 23/4 1942 (nævn - 6/42) - tilladelse på vilkår
til beb~ggelse. G R~e også RE . N .:
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ODENSE Å

INDHOLDSFORTEGNELSE FORTSAT

•

- Afgørelse af 23/4 1942 (nævn - 7/42) - tilladelse til pumpe-
station.

- Afgørelse af 8/1 1944 (nævn - 38/43) - tilladelse på vmlkår
til bygningsudvidelse.

- Afgørelse af 4/5 1944 (nævn - 6/43) - godkendelse på vilkår
af opført lysthus .

- Afgørelse af 10/6 1944 (nævn - 20/44) - krav om ændring af
anlæg m.v. ved el~værk.

- Afgørelse af 3/9 1944 (nævn - 28/44) - godkendelse på vilkår
af bebyggelse.

- Afgørelse af23/9 1944 (nævn - 30/44) - tilladelse på vilkår
til minkhus.

l,l.'

•

- Afgørelse af 23/9 1944 (nævn - 31/44) - tilladelse på vil-
kår til regulering af og på åbred.

- Afgørelse af 16/2 1946 (nævn)-- tilladelse på vilkår til
anlæg af sedimenteringsdamme ved papir abrik.

- Afgørelse af 16/2 1946 (nævn)-- tilladelse til bro over å.
Afgørelse af 6/12 1982 (nævn - 134/82) - 990dkendelse af
bebyggelsesplan (lokalplan 17-309).

- A~gørelse af 17/3 1983 (nævnn- 214/82) - godkendelse af be-
byggeIsesplan afslaået ved nægtet disp. fra åbesk.linie.

- Afgørelse af 11/5 1983 (nævn - 18/83) - tilladelse på vil-
kår til bebyggelse (erstatningsbyggeri).

- Afgørelse af 20/3 1984 (nævn - 155/83) - tilladelse til bi-
beholdelse af garagebygning til anden anvendelse.

- Afgørelse af 6/4 1984 (næfn - 1962/84) - stadfæstelse af
nævnsafgørelse om afslag til bebyggelse (åbesk.linie-sag).

- Afgørelse af 8/10 1984 (nævn - 107/84) - godkendelse af
projekt tml parkeringsplads.

- Afgørelse af 20/11 1984 (nævn - 60/84) -ggodkendelse-af ud-
stykning (åbeskyttelseslinie-sag).

- Afgørelse af 18/6 1985 (nævn - 82/85) - godkendelse af ud-
stykning.

- Afgørelse af 31/10 1985 (nævn - 130/85) - tilladelse til
etablering af træbro over å.

- Afgørelse af 7/11 1985 (nævn - 149/84) - tilladelse til be-
byggelse,.z 3
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Afgørelse af 12/12 1985 (nævn - 149/85) - tilladelse til
terrænregulering.

- Afgørelse af 7/1 1986 (nævn - 200/85) - godkendelse af re-
videret byggeprojekt.

- Afgørelse af 18/8 1987 (nævn - 76/87) - tilladelse til
stibro .

- Afgørelse af 4/3 1988 (nævn - 4/88) - tilladelse til spuns-
væg (erstatningsopførelse).

- Afgøreise af 9/5 1988 (nævn - 73/87) - krav om fjernelse af
del af ulovlig opfyldning.
Afgørelse af 2/11 1988 (nævnn- 161/88) - tilladelse på vil-
kår til fældning af træer.

- Afgørelse af 15/2 1989 (nævn - 4/89) - tilladelse til nyan-
læg i zoo.

- Afgørelse af 13/10 1989 (nævn - 141/89) - tilladelse til
fældning af træ.

- Afgørelse af 17.3.92 (nævn 18/92) - tilladelse til
etablering af terasse til cykelparkering samt ny adgangsvej.

- Afgørelse af 19/5 1993 (nævn - 31/93) - afslag til fældning
af træ., - Afgørelse af 15.11.1993 (nævn 27/93) - tilladelse på
vilkår til opførelse af bro.

- Afgørelse af 13.12.1993 (nævn 94/93) - tilladelse til
fældning af egetræ.

- Afgørelse af 13.12.1993 (nævn - 88/93) Tilladelse til
igangsætnings- og ophalerpladser i Odense Å.

- Afgørelse af 13.12.1993 (nævn - 77/93) Tilladelse til
forlægning af Odense åsti.

- Afgørelse af 17. august 1994 (nævn 39/1994) - tilladelse
til opførelse af ny støttevæg.

_ Afgørelse af 20.2.1995 (nævn 66/94) - tilladelse til
opf;re~s~ af 8 ~nliqer.

- Afgørelse af 10. maj 1995 (nævn 27/1995) - tillade].~e til
opførelse af administrationsbygning, toiletbygning samt
abehus . ...~
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Odense Å

INDHOLDSFORTEGNELSE fortsat

Afgørelse af 5/7-1995 (nævn 38/95) - tilladelse til ændringer af boliger for psysisk

udviklingshæmmede

Afgørelse af 2012-1995 (nævn 66/94) - tilladelse til opførelse af 8 boliger

Afgørelse af 15/8-1995 (nævn 40/95) - tilladelse til fældning af træer

Afgørelse af 7/8-1997 (nævn 34/97) - tilladelse til udvidelse af forklarings- og regnvandstanke

på Ejby Mølle renseanlæg

Afgørelse af 11/3-1998 (nævn 5/98) - tilladelse til at opsætte en ikke permanent bro over

Odense Å i året 1998

Afgørelse af 21/9-1998 (nævn 44/98) - Tilladelse til ti1- og ombygning af eksisterende villa

Afgørelse af 1/10-1998 (nævn 30/98) - Tilladelse til at lægge en 55 meter lang træfaskine på

højre side af Odense å ved Ejby Mølle Renseanlæg.

Afgørelse af 16/11-1998 (nævn 50/98) - Tilladelse til fældning af elmesyge træer i

Eventyrhaven

Afgørelse af 12/5-1999 (nævn 22/99) - Tilladelse til opstilling af mindre og midlertidig iskiosk

ved Skovsøen, Fruens Bøge Skov.

Afgørelse af 19/5-1999 (nævn 11/99) - Tilladelse til at fælde 3 elmetræer ved Odense å.

Afgørelse af 2/6-1999 (nævn 21/99) - Tilladelse til at udskifte en eksisterende bro nr. 1127 på

Skovalieen.

Afgørelse af 20/9-1999 (nævn 35/99) - Tilladelse til at fælde en række elmetræer i et haveanlæg

direkte til Odense Å

Afgørelse af 22/9-1999 (nævn 46/99) - Tilladelse til at fælde syge elmetræer langs Odense Å

indtil den 31.december 2000

Afgørelse af 7/10-1999 (nævn 38/99) - Tilladelse til at fælde nogle syge elmetræer langs

Odense Å

Afgørelse af 4/11-1999 (nævn 14/99) - Tilladelse til at fælde udgåede træer i ejerforeningen

Sdr. boulevard 250-254

Afgørelse af 5/5-2000 (nævn 67/99) - Tilladelse til befæstning med pæle samt tilladelse til at

fjerne 4-5 m snebær og tilladelse til at opføre en betonmur.

Afgørelse af 1512-2001 (nævn 56/00) - Tilladelse til etablering af 2 nye cykel/gangstibroer over

Odense Å.
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ODENSE Å

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 25/ 11 19 26)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: af Odense Bygrunde, Odense Jorder og Dalum.

Gældende matrikulært kortbilag: 9 planer ? oversigtsplan



Fredning i Fyns amt. l~ 2. .00

Lokalitet: Odense Å

~) KomfTMJne:Odense
Sogn : Ansgar m. fL RtO. nr.: 461-01-01

1:50000

Ejer :Privat

'I Areal : ca. 100 ha

Fredet :FN 11/2-1925
·e OFN 3/11-1926

FN 25/11-1926
Formål :Sikring af naturværdierne langs Odense oA.

Indhold : Indenfor en afstand af 2 m fra åbredden må kun bygges små lysthuse
eller lignende, og disse må ikke gribe forstyrrende ind i ålandska·
bets karakter. Større busketter og krat indenfor en afstand af 2 ro
samt større træer indenfor en afstand af 5 m fra åkanten må ikke
fjernes uden nævnets tilladels~, hvis ikke et byggeri nødvendiggø-
det. Til opnåelse af fredningen fØrer nævnet desuden tilsyn med
fØlgende foranstaltninger: Udgravninger, støttemure, bolværker og
opfyldninger i åkanten samt o~førelse af nye bygninger eller for-
andring af ældre bebyggelse pa det fredede areal.

49



• UDSKRIFT
IV} 3{·I::f/~ i I ~EG.HR. /~~

/~ I/!: ~af
Forhandlingsprotokollen for Fredninesnævnet for Odense Amtsraadskreds.

Aar 1925 den ll. ]'ebruar Fm. Kl. lOY2 samledes paa Dommerhu-
.. set i Odense Naturfredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds, hvor da

blev foretaget: Sagen angaaende Fredning af Odense Ae og Omgivelser., Nævnet bestod af Herredsdommer Roepstorff som Formand, Spare-
kassebestyrer Andersen, Otterup, Arkitekt Jacobsen, Odense, Driftsbe-
styrer Dreyer, Dalum, og Gaardejer Kr. Madsen, Ejby Mark.

Uødt var Medlemmerne med Undtagelse af Driftsbestyrer Dreyer.
Der afsagdes saalydende

K e n d e l s e

Efter at Naturfredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds har
besluttet at søge Odense Aa og nærmeste Omgivelser fredet, har samtligE
Lodsejere været indkaldte til ~øder for Nævnet, og Sagen været forhand·
let med dem. Omraadet, som ønskes fredet, udgør de Strækninger, som
ligger langs med Odense Aats Bredder fra tæt ved den nordligste Jern-

4t banebro ved Dalum Papirfabrik til Statsbanernes Bro ved Ejby mølle.

,
Fredningen gaar ud paa, at Odense Aa paa den nævnte Strækning p2a Grunc
af dens Skønhed, Ejendo~~eli8hed og væsentlige Betydning for Almenheder.
skal værnes og bevares som Naturværdi for Odense By og Omegn. Dels
mundtlig pae Møderne, dels skriftlig protesterer en Del af Lodsejerne
mod Fredningen, idet de gør g~ldende, at de ikke vil hindres i deres
frie og uindskrænkede Benyttelse af deres Ejendomme og at de, saafremt
deres Ejendomme paalægges saadanne Servitutter, vil gøre Erstatnings-
paastand gældende.
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Naturfredningsraadet, som i llenhold til Naturfredningslovens
§ 9, 2det Stk. har været afæsket Erklæring, har afgivet en saadan og
heri udtalt følgende.

"Raadet har besigtiget Aaen paa Strækningen fra Læseforenin-
gens Have til Ejby Mølle og fra Klarebroen til Fruens Bøge, og finder
herefter, at det vil være ønskeligt, at der iværksættes en Fredning af
Aaens Løb i dennes naturlige Slyngninger paa Grund af den Naturskønhed
og Ejendommelighed, som Aaløbet, uanset den ret stærke Bebyggelse af
Aabredderne, stadig frembyder, særlig Partierne ved Ejby Mølle og
Fruens Bøge. Saafremt Formaalet imidlertid skal opnaas, maa selve Aa-
løbet paa de Steder, hvor det slynger sig gennem Engdrag, absolut over-
~ades til sig selv, saaledes at det ikke bliver hindret i at følge sin
naturlige Tilbøjelighed, til gennem Tiderne lidt efter lidt at flytte
sit Leje. bien ogsaa paa andre Steder bør Aabredderne saavidt muligt,

• ~>"?~ ~

beskyttes mod ku.~stige Foranstaltninger, udover dette, at de eventl~~
l'.-<t;.;-"-Jio'
t~t"""l\vedligeholdes med en ny Beplantning, hvor saadan maatte være nødv&aI ..
'" q""
::;."-
"hvad enten dette nu kan ske gennem en egentlig Fredning eller genn"

Paalæg af visse Servituter efter Overenskomst med de respektive L ~.
ejere. Raadet kan anbefale ethvert Skridt, der maatte blive fore
i denne Henseende."

Ingen af Lodsejerne benægter, at det Omraade, som ønskes
fredet, paa Grund af dets Skønhed og Ejendommelighed har væsent11g~

Ic -.:l-
1.~,M..

tydning for Almenheden. Og med Hensyn til de fremsatte Indvending&'.
bemærkes, at Fredningen - saaledes som den tænkes gennemført -
forringe de vedkommende Ejendommes Værdi eller være til Ulempe
Ejerne, men komme den enkelte Ejer tilgode, da hans Ejendom ved
ningen vil være mindre udsat for generende Foranstaltninger fra
velsernes Side.
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Herefter findes Grund til at iværksætte den forommeldte 'r~
ning af det nævnte Omraade, hvis Uatr. Nr. er anført paa vedhæf-

1
tede Liste, saaledes at Naturfredningsn&vnet til Opnaaelse af Fre~~

~
ningen fører Tilsyn med de Foranstaltninger, der i ~remtiden sker·.~.~ ,
paa Omraadet, i det Umfang, som er angivet med grøn Farve paa vedhæ~:~

,
tede Kort. ~ette Tilsyn omfatter følgende:
l. Udgravninger, 3tøttemure, Bolv~rker og Opfyldninger i Aakanten.
2. Opførelse af nye Bygninger eller iorandring af ældre Bebyggelse paa

det fredede Omraade, hvorved bemærkes:
a. Indenfor en Afstand af 2 r~eter fra Aabredden maa kun bygges

SmaabY8ninger, saasom Lysthuse, Pavilloner etc., og disse maa
ikke gribe forstyrrende ind i Aalandskabets Karakter.

b. løvrigt indskrænker Tilsynet sig til Byzningernes Udseende, saa-
ledes at dette ikke i væsentlig ~rad maa virke imod Fredningens
Formaal.

3. Større Busketter og Krat indenfor en Afstand af 2 Keter og større
Træer indenfor en Afst~d af 5 ~eter fra Aakanten maa bortset fra
almindelig Styning og Beskæring ikke fjernes uden Fredningsnævnets, Tilladelse, hvis ikke et 3yggeri nødvendiggør det.

Haar nogen af de i 1-3 n~vnte ?oranstaltninger ønskes fore-
tagne, giver Ejeren Naturfredningsnævnet ~nderretning herom, og N~vnet

tt eller den, hvem Dxvnet hertil maatte befuldmagtige, meddeler snarest,
om der haves noget at erindre derimod. uvis det drejer sig om Opførel-
se af nye Bygninger eller ~'orar.dringaf ældre Bebyggelse, indsend_s
samtidig Tegning og øvrige almindelige Oplysninger til Nævnet. Saa-
fremt Nævnet vil modsætte sig de paatænkte Foranstaltninger, indkaldes
Ejeren til møde for N~vnet paa almindelig h~aade, og man forha~dler med
Ejeren om Sagen. Kan Enighed ikke opnaas, afsiger Nævnet en Kendelse
til Sagens Afgørelse, hvori ogsaa tages Bestemmelse om, hvorvidt Ejeren-) har Krav paa Erstatning. Naar Sagen drejer sig om en af de under 2b
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ommeldte ForanStaltninger, skal Kendelsen indeholde Oplysning om,
hvorledes den paagældende Bygnings eller Ombygning s Udseende efter
Nævnets 0nske skal være. forinden saadan KendeIses Afsigelse indhenter
Nævnet om forlanges Brklæring fra et af Retten udmeldt sagkyndigt Skøn,
der heri udtaler sig om, hvorvidt det Udseende af Bygnineen, som Nævnet
ønsker, er foreneligt eller uforeneligt med Bygningens praktiske For-
maal eller iøvrigt til Ulempe eller V~rditab for Ejeren og om, hvor-
vidt der, hvis Nævnets }'orlangende gaar udover, ~vad almindelig Bygnings
kultur maa kræve, bør ydes Ejeren Erstatning og i saa Fald dennes Stør-
relse.

Nævnets Kendelse kan i hvert enkelt Tilfælde indankes for
Overfredningsn&vnet i Overensstemmelse med Lovene § 14.

Der vil foreløbig ikke v~re ~t tilkende nogen Ejer eller
Bruger Erstatning.

T h i e r a g t e s
Odense åa og de StræY~inger, som ligger langs med Aaens Bred-

der fra tæt ved den nordligste Jernbanebro ved Dalum Papirfabrik til
Statsbanerne s Bro ved Eiby I,~elle,og hvis 1\:8. tr. Nr. er anført paa ved-
hæftede Liste, bør i det Omfang, SOffi er anbivet med grøn Farve paa ved-
hæftede Kort, fredes i Overensstemmelse med det foran anførte. \

\

'.

Roepstorff N. C •.Andersen Kr. IfJ.adsen N. Jacobsen
Jørgen Dreyer
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Af en af Fredningsnævnets forrn::.nd,J)ommer Roepstorff med s};:ri-
velse af ). oktober 1926 ~ertil ~~(sc~ct Udskrift af ~T8vnets Proto~ol
vedrørende de af ~ævnet deL 21. Ap~i~ og 5. OLtober 1926 afholdte
lliøderfremg~r det, at sa~tlige de ~ruDdejere i Odense ~y og Omegn, der
til Overfrednin;sDC:vnet hs.vCiepåa:lke~ de~~ a': l:ævnet den ll. Februar
1925 afsagte Kendelse angående Fredr-ing af Odense Aa og dennes Omgive 1-

,"ser, har frafaldet Anken, efter at Grænserne for det fredede Område af
Nævnet er foreslået ændret som anbivet på det hoslagt tilbagefølgende

•
~idS' idet Ankens ~rEfaldelse dog er betinget af Overfredningsnævnets

}odkendelse af disse Grænser.
I denne AnledninG skal CverfredLingsn~æhet næst at udtale sin

Anerkendelse af det af Fredningsnævnet udrettede be~ydelige Arbejde i
5a&en, meddele, at man b"anske kan tiltræde den af nævnet foreslåede
Endring af Grænserne for det fredede Cmrbde.

I;lanskal derhos henstille til lTævnet, at Grænserne for det frede-
de Område således som disse herefter er ændrede, endelig fastsættes ved
en supplerende Kendelse, hvoraf en Afskrift bedes indsendt til Overfred-
ningsnævnet. ~

•Supplerende kendelse i henhold til ovenst&ende den 25. november 1926.

Til
Fredningsnævnet for Odense AmtsrådsY-reds,
Adr. Hr. J)OThilerRgepstorff, R. af D.

Odense.
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UDSKRIFT
Kt\J. NK.~V~

9; /930af
Forhandlings- og Kendelsesprotokol •

Aar 1930 den 4. Marts afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-
lag af den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen angaaende Iværksættelse af Fredni~gsforanstaltninger paa den
Vexellerer Robert Mortensen tilhørende Ejendom i Odense.

Den af Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds den 17. Ja-
nuar 1930 i denne Sag afsagte Kendelse er af Fredningsnævnet forelagt
Overfredningsnævnet i Medfør af § 16 i Lov om Naturfredning Nr. 245
af 8. l~aj 1917.

Da Overfredningsnævnet efter det foreliggende kan tiltræde,
de i den afsagte Kendelse fremsatte Betragtninger, vil denne være at
stadfæste i Henhold til de anførte Grunde med Tilføjende, at den Eje-
ren Vexellerer Robert Mortensen tillagte Erstatning i Overensstemmelse

" :med Naturfredningslovens § 13, l. Stk. vil være at afholde med Halv-.~.
e

delen af Statskassen og Halvdelen af Odense Kommune.
T h i b e s t e ID m e s
Den af Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds den 17. Janu-

-;ar 1930 afsagt e Kendelse stadfæstes saaledes, at den Vexellerer
,':;
T

" ~~;Robert Mortensen tillagte Erstatning vil være at afholde med Halvdelen
ti;
'1t, af Statskassen og Halvdelen af Odense Kommune.
y

i
• • < I.;.~...:{~ k~1
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for Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds.

Aar 1930 den 17. Januar Kl. 2Y2 foretoges paa Aastedet
6/1929 Træerne ved Aakanten hos
Vexellerer Mortensen. (Matr.Nr.
606 Skt. Knuds Sogn.)

Formanden bemærkede, at Medlemmet Sparekassebestyrer Ander-
sen i .Otterup havde ønsket at være til Stede ved Behandlingen. Mødt
var foruden Formanden, Arkitekt Jacobsen og Sparekassebestyrer Ander-
sen. Endvidere var mødt Stadsingeniør Rygner.

..........................................
Der afsagdes derefter med 2 Medlemmer mod l følgende

K e n d e l s e .•
Da de Piletr/i,er,som findes i Aakanten ved Ejendommen Klare-

gade Nr. 37, er karakteristisk for Aaen og fremhæver dens Skønhed
navnlig set fra Klareboderne, og da Bevarelsen af dem med Undtagelse

-~ af 2 af dem ikke kan ske uden forholdsvis store Bekostninger for Eje-

~'I" .'
.' '... \.-- ~.,.

- l~. . 1
_ t

r.. • •• ~

to-. - •,~.

ren Vexellerer Mortensen, findes det billigt, at det offentlige, som
har Interesse i Træernes Bevarelse, overensstemmende med Kendelsen
af ll. Februar 1925 deltager i Udgifterne, som er paakrævede. Disse
Udgifter maa dog ikke overstige 400 Kr., hvortil kommer Udgifter
ved Fældning m.v. af Træerne, og det offentlige deltager efter Over-
enskomst med Ejeren i disse Udgifter med Halvdelen.

Roepstorff N. JacobsenN.C.Andersen
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U d e k r 1 f t
af

ForhaLdling6protok~11en for FredninGsn~vnet for Odense Amt.

Aar 1930 den Iv.April foret~ges paa ~~mhuset 1 Neturfred-
ning~n':evnetfor Odense Arntsraads:_reds.

1/30: 0pføre1se af Garagebygning paa
Matr.Nr. 6v6 b i Udense Købstad.

~er efsagdes sa61ydende

K e n d e 1 s e

Neturfrejniy~gE:n;",vnetf0r vj:~nseA~tsraa:is':redshar den ll.
Februar 1925 afSagt Kendelse angaaende Fredning af v:iense Aa og
0:TI6ive1ser,og ved.denne Kenå.else er r.:etr.Hr.606 b af CJdense
Købstads Bygrunde i Skt. F_~ujs Sogn Fil~sofgangen Nr. 24 tilhø-
rende Redaktør Chr. Fiseher fredet. I Kendelsen hedder det, at
N~vnet fører Tilsyn ~Ed 3e F0renstaltninger, der i Fre~tiden sker
psa Eje~d~~~en, ~g at dette Ti~syn n~f8tter bl. a.

~0pførelse af nye Bygninger ............•. , hv~rved bem~rkes;
Indenf0r en Afsta~d af 2 l:eter fra Aabredjen maa kun bygges
S~aåbygninber, saas~m Lysthuse, Pavilloner etc., 0g disse maa
ik::egrihe f.,rstyrrende ind i A8l ands~:abets Karakter."

liejaktør Fischer agter nu pas den fredede Ejendom at op-
føre en Bygning til 4 Garager be1ig;ende med Gavlen af Bygningen
mod Aaen, saaledes at Je:1ens vestre Ejerne ligger i Skellinjen
mod Asen, medens dens østre Hjørne tr7kkes c. l Meter tilbage fra
Aakanten, og han a~drager derf.,r ~m Tilladelse til BY6bef0retagendet
uanset at en Del af Eygningen k~~~er til at 1i;ge incenfor en Af-
stand af 2 Meter fra A8~a~ten, idet han Bnb~inger, at et st0rt
Træ, der staer 0~trent i Aakanten m~l 0~t, vil dække ~avlen.



•

~e uen paec~lden}e EJend0m ligger pes et fremtrædende Sted
ved Asen liGe 0verfor cen 0ffentJ .ge Park :.:un',e:n"se,hV0r der
langs Asen gsar en m~~et befærdet Srsdserevej, er det net'p pas
dette Sted ved Aaen af Betydning f0r Al~enheden, at Aaens Skøn-
hed 01; Eje'1d"':L-,elighed se:Jvidt ~uli[t bevares 0;: H:' e sl:~nmes ved
Ey:cef0retagender, der criber f"rstyrrende ind i Aabilledets
Karatter. Vel er Ste:L'ts SkoYlned paa GrufJd af slet By.;ninzskul tur
fra ca~-el Tid f"rringet, men det hern:n:neldte BYGGeri vil yderli-
gere v::'rke [;]r.BT.''=J.oe,"C det f·'rYlrvr.te 'Præ vil nm 7interen slet
i t:e 'G ..,m 3'1·11.l'"'1ere~\.~un i rillGe s.raJ. d !:t ~':e 3Y~Geriet ved Aebreoden.

Heref~",r vil B:;;:efnreta.::e!lrlet ik'.e kunne tillades inden-
f0r den n'vnte Af2t:Jnd fra Aabredden "5 s"~ r.eden~nr nLvnt kun paE
visse B9ti'1f~ls~r. K,d disse sidste har E:eren intet hsft Et
e~injre, ~8n ~~~ p~ast~qr ei~ til':enjt~r2tDt~i~S paa }ru~j ef

•

I El~drin;en i hans frle Ulnyttelse ei !je :'~~en, iriet han, naer
By:::i~ zen 81..:a1 tr..e~~\es tilbac:e, kun fa::r Plads -:i1 3 ~a!'erer, 1vrlr-

ved l!~L :j1er et Tab pas Kspitallseret 50'v ~r.
Evad oen!1e ~r~+8tr ..in :,:sp8astan~ angs''- r t :r.H:rlres, at det er

32b~es jer j AL:2jl1irc a~ ie F~r~~st2~~ni~;er, ~ 'v~et o3stte be-
stu':lJ1e, :;J~r'2~ vlAlif-:l'led "!,r Til~"~~-='e}se .:= 3rs-:3tni_lG, "1en F )......') ~?t~

a
r:.i __:-eYl ::cr::1r .:r.:::.cv~re, 3t ~,-ere_l "2':;'F 'r2'"lE:~ltnil'[erne lider et
Tab, s '"':!l :-l.::n (ft~r '~-.-JV '::"ts SkOD er b-=:-2~t: ~-et Li1 ~-: fEc E:rE'ta:~et,

ng Sp~rssw[alet her u~jer : =S~ b~Lv~r, )~ d_t7e er ~ilf~Jd2t.
Vej tiuliLere =~_l:e]~e i ~~l~~~in; af ~2e~s ~~:~~ipg ~a~

~cv~et tilst~aet en Sjer 3!~t2~nin~ i et ~l1fslje, ~v'r :-:v ets

• F ...rls.~~-ende dr2je::.e si; 0:I1 3evare2.s-:;Y!. af n"' __le ?rLer i A~bre'::'de:-,-,

da ~ette F':~lal:ende vilde me5føre Jir~~~e Ui2ifter f~r Ejeren
til F-")r3-::z:"':r;.i~t; sf ~~~E I>'lværk. E :3.vld=re [1ST :Ti..vr~t i flere
Tllf~lje, ~v~r e~ p88 i~t fredeje G~r8eje best3ee~Je industrlel
V:'r~:s""'Ll~~1 2Ds1:e1es :J.r1vil~t, U"'lJer ~.~Y':=,,;yr til Ejer2Y~2 b€rettiLs::1e
Kr::v 1=38 i :\e at

fre F,y~qllC2rde~ ~~ -pr8t~':delRsl' ef d~ p2s-~ld~nje Afsta~dsbe-
ste~~el~er, ,~ d~r E~ i di;se Tjl~~Jde p88 ~rje~ Y2A~e t!2vet
tr ~o~ ;,~, Q' ,. ~~ 1 'r ~n I ~V-l'r-t h"'r v~d'r - n~ ",. . ~~ l- t0. ,- li -~-~."'J-- - ~ ~.G:::.. -! - 0 ..... t."" ~ ::. 1->.... 8 .....Jere lm~-,·.le ..0!!l::Ile
l";::"I"TY'ots W'T'la'1'J'·..vdor \'e·~"'Ji'q"ifrletUr1.::>"'l ~t P""'QC'.I-~9? ......st""+';in-._._ • .,. ~.-- ..... :) ..... '-' ....... ~~ .......r ~ ...... u D ....... <... ~- ;::. ..... - .s,.



t. ,

Jer ::l,:a v~l Z9.8S ud fra, a~ Flc:1-:'-~''':.:!';~.den:;f 'lJt :ler():D.-
ha::dl-.1ie :Syss~r1 '2r ?f en sa~'o'3n ~?-rp'l':ter, ~t Sje:-.:;n ve1 :r:Jvr.etsoH~8r.1~~velsd ~f f~rr.~vnte Afstandsbeste~~slse bc~r~~ses i 31n ~d
nyttelse af 3~e~d·,:n~e!1, s~':\lel=s, '.lt ~8.n f38 ]rur.J. af :;..:;vnets -:113yn

1 2-:ei~t ~ 'r 4- .}3r3.:er ::...'_'1 i:::dr;;~ter 3 s':9.J.an:::e. ~m 3~erGn d~r·led
lider Tab ko.n i;,:'-:e b=tro.;tes 3'111 .3',:t;j ,rt, llen selv ')m dette
kurde vere ~ilf~·ldet, er !:erettig01s9!l til 3~statnicg i':ke her:ned
3.fgjlJrt. J~t ri'Jturfr d,nL.;s o 'J. 3 !l'l , S':11 ~:'2:'1.1~1.:J:n i a~nh"lJ. til ~;atur-
fredninssl ven ~11r 19Jt p88 3J9,:1)=~en li~~2'~ p~a je ~vrize
3je~dn~me v31 leen, er be~r~~d~t i Alnenhed3ns Interesse ~lr 32va-
relsen 3f ':;dcnse Aa S0m Aa, ryg d:m;:e Intere~se bor i~·~~e~crydses
3f J3:1. er/-:elte ~jers uit~dskr-Imi:·~de Ujnyttelse, ':led mi!:1~e ~ )r~"lde-
ne ; L~6hed ~ed de f'1rn~vnte EX3mpler fra ~zvnets 7r2xis sør jen
n~jvendig ~ller ste~~ende ~ed Billighed.

!)-an her "ll1h"l11jlede Eje.:-.1"m er imillartid et al:!1i:lJe:"igt
fri 'tli~se!1de :leb '31ses:1us, "'g -:len pl~.-_1:;3te Bj':::;.;ing p98t:.:m:_es
i -:~e Fl:~_';~ Q·.,;::yt";et til E~e~d",'Tl:ne"13B~h"Y, "ilen delvis b::':.le~ til

Uil~jni~g ~f G8ra~er. ~nder diJse (J'Tl3t~;.1i5~e1ermas BebYog9:~er-

<--
I,,
I

til KeYlc1elserJ.

T h i b e s t e ~ ID e s

J."l-+e 'ti'J' :::>ron Y' -e-_...... ~..."........~...' b r.!.

Roel's-: r:l:rff
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U <1 e Y. r i :r t

Aar 1930 den 4.December afs9bde t~erfredningGn~vnet paa
Grundlag af skr1f:lig V~ter1ng fø1Gen1e Kende1se iSegen angasende
FredninG af den Redaktør ehr. Fiseher t11høren1e Ejen~"m Watr.
Nr. 606 b af 0dense Købstads Bygrunde.

Den af F~€dnin~En~vnet f,r 0jEnse A~tsrea~s~re1s den
1(;.Apri1 1930 i denne Sag afsa[:te Kenc;21se'er indanket f"r (rver-
fredningsn:evnet af Ejeren, RejE:.l~tørChr. Fiseher, af den ef K:;.n-
delsen "cfattede Ej~~~~m U~tr.~r. 606 b af Sjens~ Købstads By-
grurlde.

UnC::e:rSe cenE' :B~ h::-..ndlinb f"r (}verfrednir..3'sn'Y'v~etha r Ej eren
nedlagt PB2~t2nd pes en E:rstetnins ef 35G~ Kr. s8afre~t det i
Fredni~zsn~v~ets KenjElse iD~e~nldte F~rbud m~d den ~mhendl~de
Garagebygnings Gpførelse indenfor en Afstand af 2 m. fra Bredden
&f ~dense Ae "preth"ldtep, idet han ti1 StØt~F be:rf"r ~ar er..~2:rt,
at ~era2ebJ~~ingen i 5se Falj ~3~ i~~ehol~e 3 3eracer medens d3r,
naar d~n "pf~res S0~ 1en pr~j~kterede, ken indeh"l5e 4 Garager.

Ejeren ~~r ~erh~s tilbudt, s~afT9~t den ~~~andleje Afsta~js-
b~ste~~Else ken b'r~fsl~e, Et "~~c~e 3ersEebygningens Gevl m,j AaeL
::-.ej:'r=:·tetl::r::;ni::l[s';?le'~esS"ITI 2YJ.:;iv~t,;lsaen G"Verfre~L.ing2n.:Lvnet
f,r~vist :'egning ef ~S.~u;u~t 193(, ~v'r~~~ ~2~ ~er tilb~dt at be-

(;pfcre1.sensker S0:4 af Sjer~~ :1:.1 tilb11ot, i1:1-:<:> ~~9.nentsges 9~ virke
skx~~~nde p38 ~~~ivels~rne.

F,rseavi1t vil 1en af Fre~ningsL_v~et efsagte Ken~e:se 5er-
f,r være et ~p~zve, ~'gst det f0rbeh~~des Fredning2n~v~et at pSBse,
at Funderingen af Ger9geby;ningen im'Q S~~ J~ Sy~øst ske~ paa en
saadan ~sade, at det ~ellem G~vlen "g A3en v~rende Træ skaanes cest
muligt, i hvilken H~nseenje Fredningsn~vnet er berettiget til et
f,rlanEe sig F'rslag f)ruc f'r~lagt ~g lade øve Ti1syn med ~ennem-
førelsen.



, •i

I'clc,;'!
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~2n gf F~31niDg3n~vn~t fnr 0dense ADtsrBajskr~~8 don 10.
April 1930 af~3Gte Kend81se ~pt~v~s f~rs8?vidt ~nGg8r ~~t ~erj
~~1eh'ldte ~~rbud im~d, et Gpf0relsen af ~:~ ~~~~s~ter~de GarBce-
bygning p2E ~?tr.rr. 606 b af 0~t~9~ Kcbstp1s Bjcr~nje ikke
t~ll~~es ind~n!0r en Afstand Bf 2 m. fra A~~redden, d~~ at det er
en ::Betirjge~2e ~::rfn:r, 3-t 3:>ra~ebY':':'llin;;er;.s3-::.vlæi{l;pjes med ::I'ræ,
9t jer ~elle~ Gevlen ~C A~en pJsntes Bl~msterbuske, s~~t at det

f~re18gt 06 lade 3ve Ti13yn ~ed Jenne~f0r~lsen.
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U d s k r i f t
af

Fnrharidlingsnrotokollen f()r Frenningsn+vnet for Odense Amt.

Aar 1932 den 5.F",l-,1"uarforet:1ges

Skrivelse af 15. Januar lq32 men K0rt fra Stadsingeniør
B17~nør nas Kommunens Vegne angaaende en Plan til Udvi1else
af M01leda~men i Ejby.

Sagen havde cirkuleret. Alle havde tiltraadt Stadsingeniør
BJan. hvilket meddeltes ham.

Sagen slut:et.
RnpT'lstorff.

,
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A8.r 1=,'32 ~en IJ.-:~j f-.r,_-1,'1<";8S

I ~~r. 3/l'J32
S~rivel~e af 29.Ar~il 1'132 fra
PapirerbejJer ~o Th. 3snriksen,
Sdr. B"ulevard 244, (~~tr.Nr.
30 au; 0m :"~førelse af en Støtte-
:-:lur.

~il18delsEn ~8ddeltes pa~ Vilkasr, at '~ren geres 10 C~

bliver 80 C::i rW8r :';urens uV~L:a:"~to
~ette ~ejdelt ~jeren u~j~r D.D.

Rr)epstr'rff o

.
"l
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~:f

Aar 1032 den 3.Ju~i Kl.

Anisrsen sa~t Stadsin;eniør RY[Dsr.
S~~efiS D~ku~e~ter var tilstede, 0Er~nJer Si~E, K0rt Jg Teg-

Arki tekt
l-1j. l\jær.

. - -
': S~(J).,.= :.sre c-rl __: llJ.e

~~vnet ~nsJ~~1e,at ~2t vestli;ste ~2~ b~r5e æ~jres n~;st af
Hsn2~~ til 3yne~ v2etfr2.

S~se~ udsst.

I l.~re 2.

ne~li;
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ACAr 1)32 ':le:. ?7 . .Al1g~
':';1'. 6/1932

Slut-:et

. I
I
f;
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Aar 1932 den 14.Septemter f~r_tn~cs:
7/1932

~~v6e aftslt ffisJ Steds-

.. ~ I'1~.C s e II e r s t a t t e s a f !Tsov i:e t .
'~

"I /i_-l}ed~1ill;; [.~f ~cl"'es S~=~'ivGlse 8f ~ d~. til ~~f:trt~~fred-

i
l

f
l

l,
. !

,~')~:telpudselJ..

til f 'Yl1:iet Overvejelse.
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Å~r 1932 den lC.N~vember
8/19~? Træ Y19re~8dE 37.
D2r fre~153des Skrivelse ~8d P8[te;~i~Ger.

,
~lille ius lidt PJ~telibere.

Sluttet.
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A2r J932 den 19.N 've~ber
j/1932 Tr2eT ~:.,")sStifts::-:',wstel', - Fil 's -.f;8 .S~;}1 le.

,er medde~tes 3tiftspr'vste~ ~ol~e~je:
l~s~_ur:"i'ejnin,;S21::vnet :18r iy,t?t et r::::"in::lre Elnd, at l) et

~lm~tr~ i Aak3~ten fæ15es 2) et Færetr~ :-'rj f~r Bispens lysthUS..
l bestJ~rs? 0f~er .'.ft:Jle'r!.ed :'_r:(it-l~tJsc ....bsen ':' C::t2d::oLlgeilic-;r

ret ~rs.."1 t::.:.t
3tiftrr.-.,vstE:.."1.

'311Attet.

)
1

l,
l
l

1
j
l
t,
t
j
~
t .
j
l
!,



I<EG. NR. IY~

Udskrift
of

F'r~e 11incspr0t~k~11en for Fre~nin~sn~vn8t f~r Gdense A~t.

Aar 1933 den 3(h ()}:~,'"'berf"ret0~es:
11/33, Bro vej S. :20ulevard 50, BI "'mster_,;;wllerK.G.A.r:5.er-
2en.

Der fremlacdes 31-::rivslsefY'c St3Jf.:3iY'ge~iørenef 22.Juni
lJ33 med ?8~teenin:er af ?8.AQ;ust 0[ 25.ds. bilaJt med Skrivelse
fra AnJsrsen 3f 1~.Ju1i 1933.

3~~e~ stillet i 3er~ til F~r88ret 1934, ~vilke~ ~ag er

. . ~ U:iS8 t.
R'1epstiwff.

lagte Skrivelser blev
SE::;ennu sluttet.

l
l.
i
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1
1\
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U d 8 k r i f t

1/34 K8f~ AaJykke, Ered~8de 3.
Der fre~le~des :krivelse af 15. f.~. fra tr~itekt Kyed

Ry~ner 0g K~vn3~edle~ ~rkitekt Jac~bsen.
SS3en s~~jt til ~~lersenE Erklbring.

T}i23t.

jen 5.~2rts f0reto3es
1/34 paan;y.

efter L~dra5endeL anbc:~les ~sa 3etinfslse ef, at Flcjten ~~d

7estkent kan ~l~ve xer~eret lidt tyd Ji~~r8 e~5 ~a~r de t0
:r.:1.Arflader støje:-- 3?~merl ur:1er eL 2tump 11inkel.

Ved~0ge3 0~ ~ed521Eelss sendt til hrkitekt RyeJ, ~er &rz~des
:~ at rreddele ~~c~er, sr
~fterk('\~~le12 e.

Sluttet.
R 1epst "rff.
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F'rhandl1n~s~r't~k~11en f~r Frednir.:3n~vnet :r~r Udense Amt.

Aar 1940 Fredag den 17.Uej Kl. 1145 h~ldt Fredn1ngsn~vnet
Møde ved A/S L~.P.A1Ierups Eftf. B Xaskinfebrik ved Aatredden f)ver:ror
Munke U,se. Der f"ret"ges Jr. Nr. 59/1939.

Mødt var N:lvnets F~rm3.nd, Civil d ":DJTIer!1j. Rincberg, 0dense,
~g det amtsraadsvalgte Medlem, ~aerdejer Jergen 3reve, Skalbjerg,
samt Suppl eenten f 0r det af (JderJse K ')~'Ilune valgte ~.~edl em, S egfører
Ax e 1 :srn s t, (jj e n s e •

F'Jr !~. P. Allerups r"askinfobrik ~../S Dire}:tør r.:arx Nielsen.
F'1r Danr:.8rk2 ncturfr€:c11i!:;:::f "rt:;nirlgs l'1kalk'lmi te mødte

Konsul P.A. Kruse ~b Arkitekt A. Eri-;sen, 'JdE;I1Se.
N~vnets Tilsynsf[~e~de Stadsinesniør lJ. V. Ry~ner ~zdte.

Ende lig mz;). te Kn:::nr..rne[artr:er r.:. ·~;ie Isen, (Jdense.
Der frem] :1[,/ 29

l. Skrivelse af 22. Dece~ber lS39 fra Sta5singeniører. i Gdense
til Frpdnin[2L~vnet.

2. D0.
3. Do.

af 7.Febru&r 194() fra .A/S K.P.J..ll€:,ups Eftf. til d".

af 21. Februar 194 '.J fra 1\8turfrednirl[sk'1~i teen f 'r 0dense
'g Omegn -til d0.

4. ~0. ef 9.April 1940 fra S~ai~i~beniøren i 0d.ens€ til an.
5. Udskrift af Fredningsn,vnets Ke~de}se af 11.Fetr~8r 1925.
6• DI') • af j ). a f 2 r:: • !~..w"" ID ber 1926•

Der f 're-: \;e5 Eesigtigelse &f 6.e-: PS[ ~:8skinfab::ikl:ens Gru.::ld
f'redeje Area 1. Dett e l1ø::er uY"'der Uet::. :'~r. 7(./3 ()d2Y.lS e Rebst a6 5 By Z~!1de
Set. Knuds 3'1;n. ::Jer er f'reta;et (;pf ..-'l.:'..ning pea Are~'let af Støbese.nd,
Nedbry Ci.ningsmateria1~r ITl. v. fra Fz.. D::ikken, ng c,pfy1 jning fir..d er
ffemjeles Sted. ~ndvidere er ~er 0pl8~sr18ds f'1r Fabrikkens R32jern,
Cinders ~g andre ~ateri81er ~.v.

Paa l"ka1k"miteens Ve;ne be~~rker K~ns~l P. A. Xruse '1g A~ki-
tekt A. Eriksen, at de ~:.a.'-:!5'..~etiltr:eCJ.er en Regulering af F"lrn'11dene
S1æ f"reslaaet af Knn~unesartneren i Bilag 4 (der læ[ges et Lag
Muldj '"'lrd pas Skrasningen, 51)IDderefter beS82S med Græs, 1'.v'Jrhos der
hist '1g her plantes et lille Træ eller en Busk, ng paa Toppen
udgraves en Rer..de, der fyldes ~ed J)rd, tV'1refter der heri plantes en
tæt Række Pyramidepopler, der ved Eesk~ring i 2 Ueters Højde vil
holde sig tæt I)g skærme f'1r de Dunker ~g Skure, der lig;er pae
Grunden) •



~iTektør Uarx ~i~lsen bemærkeje p9r Anl~dning, et FEbrikke~
i ')C f ')r s i C !--J e ls t v ilde "p s t i11 e e t P ~[}n l':: e v ,::r k, '71e n 2 t ~E~ n g")d t s 9 D ,

at jette itke kun "J e ler1~ Sl' r ,-ørn
- -. - • D '-' 'C,

4 f"lrn',;.ftift "C f'lr uii 7edk·")r.~,:nje lcu2·~J.e tiJtr:de det, men m'·;~'tte

t8-:e T<'')rte~.ild '!sd !~eY!2Jn til ';";J:: ""stni~~~-eJ'ne, ,..,(;hen vil S~l[!:rest
frem:': V~"]e -:led F 'Tsl2[ --iTJ, ~"v~rJje--=et F:3:Jri}:1;en 1,:9n j'de.

Sta~sinBeniør Rycner l"vede Ht fre~s~af~e et ~verslB~ fra

~an en~des )~, at det ikke vil v~re ~uli;t 3t beplante

~=rne ~f~~ldt af oet

AXel Ernst.

\Jdgifterne c~n(:r:;~er 1. 2 le O:r. f ":r :ie første ca. ltl(j I.1eter. Ved

Beleb er eft~~ ;rb~jJets U~f?relse i :~'ve'~b~r~~?~2d d.A. udbetalt

I::: ..=1vi5.::re frel'.le;ies S!·:rivelse sf 29.A:AC::J2t :LA. fra A/3 i',:.?

Besk_ring af Ber.1?2.-lnin,:en f'!' :?:r-::r:'1ti-jen, s~mt -;)el,1a.:-a-:;i ,:1 af
, - ~ ~, , t' ?8 ~r • o. /--. ~. - Al l ....,-f't~t'Juer 0 • .-1.., l;ll12,-LYS, :l. _ .S ••I.• , !~lV irl li ;:) l,l.r. ,-_erups 'c'--. -L.

19. 1.-

po8-
læo€.:,er sig "\C, fre. ticiige Ejel'E~ af 'wennl:vy;te Ejendnm nt v<2dli::;ehnLie
Befl~~tninEen i ~2n af FreJ~in~sn2vnet gijkendte F~rm paB Skr~n-
ten ud ro ',dAaen i hele 3jenJ.n.'ilr'1'3nS li ]:::t~'...e~ming.

S2~en sluttet.
Rin~b8:rg.
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F0rhana l i116s.";)rnt)kollen f)r FredninbSn:BVlJ et f 'lr lJd ense Amt.

Aar 1942, Tnrsdag dan 23.April Kl. 1530 h~ldt Frednings-
n:BVrletlUøde Daa Alf) M')L,ensen ()g DeSSåUS Grund ved Ru,:';.",,&rdsvej i
0dense. F0r€to~es;
Nr. 6/1942. Andragend~ nID BVh~eti113d81se efter

N8turfrednings11vens § 2511•
Der fre411agdes;

l. Skrivelse af l~. April 1942 fra A/S M'gensen & Dess&us Fubriker i
vdense, llv-,ri 811drs,02;esom Tilladelse til at lpføre en F..,briks-
bV~ling p~a Akts.' Grund, Katr.Nr. Ir Aaløkkeg3ards J1rder i
Skellet OP til K')lTI::JunensJ')rder II1ctr.Nr. )4 s::nst., hvilket Gmr8.:::.de
lig;er mindre end )t)(.) Meter fra Aaløkkesk 'ven,

2. Do. af 18'April 1942 fra Samme,
3. 3 StK. 'uklæbade Flt()~rafier,

~ 4. Belig2ennedsplan,
5 - 9. 5 Stk. Bv~nin~sts~niG~er.

N8turfrednil1gsr~d:vllets F'1rm3.rld,Ci vild 1m.mer HiLt;ber.g, det
amtsra:iusvalgte I/iedlem, G2.arde;jar JørgeL ;reve, ,::;det Etf (;ciense

..

Byraad v~lzte ~edlem, Ba~erib~styrer Chr. Larsen, var mødt.
E.:-:dv~deI'emødte St::...:'sinc;eniørH. 7. nY~!',er f'r 'Jdense K·limnu.'1e8

tekni ske UdVe 19, r·::'rektør,K',nsu.l P. li:. 'tienøf 'r Fabrik;:;rUB, Drifts-
lejer .R.P. ftibr,)e f)r Si:;rn.:~je)g ll:urermester Jnhs. J.J~ielsen, ligeledes
f0r Fabrikt;rn~.

Der f 'retiJges Besi.gtigelse af ullrs.:;.-let,)g l:.Bvnet ;il2dd.-::lte
I herefter Tilladelse til den pa9~~ldende BY6nings GPføral3~ i Hen-

" l
',!, hold til 'I'e2:ningerne, Q '{!, [[jeU f~11g'~"'nue.&Ldrin.ser: 1'[;.getbræ:~t.es,
I

J saaledes at det fa~r lige 3t~rt F0ld til b2b~e 3ider, Sedelteg, B~~si-•l .
I den ina m)Q Sk~ven fJrsynes mad Pilas~re, een f'r hver 2 Fe~ Vin-,

-I duer. G~vlene f~ravnes li~~l~d€s med Pilastre, een f'r nvert Feg, 0g
f0rbiLJes f0rlven med et B~and l~ngs Taget. N~vnat har intet iID)d,
at Bv~ningen 1æg~as i Skellet til M~tr.Nr. 34. Den opføres bf røde,

, maskinstrøgne Sten )g mej 1kopal t:...g.F 'rs28vidt gl'funt 1k-,pal
ikke k3n fads f'r riden, vil det rag, der læ~ges, inden 5 Aar være at
ombvtt e med g.r'ønt Ik'Jpal p3.p.

S~gen sluttet. Mølet hævet.
Chr. Larsen. /Th. Haagen. IJørgen Greve. Ringberg.

, ,



"
Dd~;krift

af
F"rb8~:Jli~1_:S1)r·'t 1k·..,2.1E:D f0r ;;'I'E:;dnin~~sn ..vnet for '.IJ'::;:1:::'8 Amt.

,

l~r . 7 /19 ~2. /\l}:ir8cjcn]c .1m 1':'11':3.3elsetil
} p:øreJ.se ef en r!.lCJl)e2tatin:::

S~d fnr r01~b0i[9~es F0rlæ~G~:se.
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F')r~1Emdlingspr ,t )k'111en ff)r Fredningsn:.evnet f)r tJdense Amt.

A&r 1914, LørJag Cit:::nB.Januar Kl. 153u lnlat Fredningsnævnet
møde pac...EjE:nd"mmen J.;,=derd;ade3"3/'35 i v(L;nse, hv,r da fl"')ret0ges;
Nr. ~8/1943. UQvid~lse af A/S Hagen & Rievert-

sens W~briksbygning ved 0d3nse Aa.
Der fremlbgjes S~rivelse ~f 16. f.M. fra A/S H_gen & Sievert-

sen med Pastegning af 22. f.~. fra GtEusin~eniør I~.V.Rygner, Ldense,
og Lystryk uf Bygningstegning.

R::vnets Med le;il..:.:er,F 'r:n2noen Ci vi ld ·)m:Iler:rtL.C;b21'g, velcms e,
Amtsra~dsmedlem, ~8ardejer Jørgen ~r6ve, Skalbjer6, og B~~eribestyrer
Cnr. Larsen, vJense, m0dte.

A/S H~ien & Sievertsen møite ved Direktør Nørreoam, Civilin-
-geni ør ~engel 0g Tømrer~ss~er c. Steff~nscn.

F0r vdense Byra2d mødte Byr~ausmedlem, Tømrermester Johs.
Petersen.

N~vnets sagkyndige og tilsynsf~renJe med udense Aas Fredning,
StbQsingeniør 3.V.Rygner, ID3dte.

Der f)retnges Besigtigelse af 0~~aSGet.
Nævnet ved~ 'g at tillade Jen ~nsøgte BygningsforlængeIie paa

Vilkaar at Facaden mod Aaen indr2t:es fuld~tændl~ S1m Facaden pae
deE nuværellde .Bvgnir...g, "'.s at Gavlen m 'o Blumensaad ts F&orikker -)p-

, !!lUreSaf Ul.:tleFacadesten uåvec-,d.i.g,,.,g at Muren fUl2;es 'Jg f 1l'synes med.
, Gesims'::-:aL~i Højde med elen nuværende 3-esimskbnt ud m,J. Aaen; Gesims-

kanten ud.føres ,gsaa af gule Sten. I øvel'ste Etage f')rs:vnes '}avlen
med 4 Blendinocr ~fter ::'egning, der levs.: ..es af Stadsingeniør Rygner.

Ud mod Aaen indre1:-:es Arec.:let S')ill Have paa lignende Maade sl"')m
det Havest:vkke, der nu ligner ud ro)j ..'.,,8.811.

Sagen sluttet.
Chr. Larsen. J "H f?;e n 3-reve.

/ H. V .rlJ'r;ner.
/Tll. Haa~en.

1'.lø5.ethævet.
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F')rhandlin;spl' ,t·)k')llen f.,r Fl'edllingsIlJ--vnet f 'Ir 0uense Amt •

Aar 1944, den 4.Ma:j Kl. 1?3u h,')ldt Fl'ednin6sJ1cZvn:;;t 'l,10c.iei

Dalum. ForetQges:

I~I). 6/194? Et LY8thus paE: lI1c:tr.Nr. Sæ, 6&0 Christians-

ds.l l-1'1Vf;;. ""aerds J 'rder, DE::lumSo[;n, ooført
pc,," .l:: t lc:L.gs GJense Aa fredede Gmraede.

Der fremlsgdes

l. Kooi af Skrivelse af 19. Fe brunr 19·: 3 frå l;..evnet til ~ j er2n a f
~v;;;n~ævl1te EjeI1dnm, Telef)nillckaniker illa:x. Anderseu, D:;lurn.

2. Skrivelse af 8.April 1S/43 fra Soc;fører Poul ':mdersen, Do.lum, til
Freåningsn~vnet mei PGåtegning af 14. s.X. fra Stadsingeniør

H.V.Rv~ner, vdcnse.
l~ævnets lv.:edle .~;ner. Ci vi Id 'Jmlle r HL_gberg, Gdense, Gc.:arde.i er

Jørgen Greve. Skalb,icrg iJg Premierlø.itu?,nt I>:;m~aarci, Dc.lum, var IDzdt •

4,
l

.l

.ejeren, '.relE:;f 111IfJekdll.i.ker Wax i-dlc.-:Tsen, Dc...lurrr; va.r mødt.
Dalum S '~lle.!. Sad D1'.?;·j te ved }s&r:ie j er Axel Anj ersen, D8-lum.
Stadsin~eniør ~.V.Rygner var tilstede.

Der f' lretf)rses Besigtigelse af umTi.i:idet.

l":zvnet tråf følgenue Beslutning i Ssse.G.:
Det til18des Ejeren at bioeh01~e det pa~~æl:i~n~e Hus pa3 Vilka~r.

at Zinkk&nterne DcG. i'uget m~dler"tic.igt males me6. rød Farve in6.el1
en 1:aaned fre Dat 1), 19 &t Teget æn:l re s ti l Stra~ tag inuen den l.

ukt ,ber 19~~, sumt at Huset ind.en S3lli.:fleDato enten stilles ned Dac
J'rden, eller Jer 3nbrin~es en sten- eller gr~sklædt Skraaning,
~~alejes at StJlperne uncier HUSbt i~Ke kan ses.

Sagen sluttet
Møo.et h;zve"t.

Rin~ber~. Jørgen Jreve. K.D~ill~aard. /Th. Haa~en.
TilRtilles. idet U6.skriftens Rlgtighed be~r~ftes Statsministeriet.
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Åbr 19';',t, den lU.JuD.i Kl. 16 11,)lut Fl'edningsr-;.:,vnet Møde.

F()retl)ges~ l~". 2·;/19·14. Aabreuden ved .c;lektricitetsv~l"ket i
vden::se.

Der fre~lagues ~~rivelse af 28.~pril d.A. frb flere 3rund-
e ~ATe l i~rl)nprins c;f)sgad e, (,dense, ino.eh,)ld t:nd e Klage lV i;r F lrl1l)ldene

ved Jen fredede Åubred Ude. {Jdense 31ektricitetsvBrks ]yand.

("~ '"' 1 o ~"" J "~On -:. ~ '7. l" .('.7c.c.r,...~..,_r 01 F;- ..,-, eve) . .)L\.~ 0.1er tJ

vdense, var ffi2dt.

~g ~~;eribestyrer Ghr. Larsen,

K18~eyne, Læ,g:e V. H;"lbtorg, Fru ,T,)h. l~i-:-:.s'3n, '}rosserer Jei'...B

H lIllI, .tli;ntier :~.L.J ørf-:cJI~e:j ')g Køb:;][.nci n::~··m::;.n Pet ersen, b'JenJe

Rr0n~ri~sens~~de 15, 19, 21, 17 0g 13, var tilst9de.
k::;VlJ.ets rilsyn...af21rcnde iIled i)uense Ae, Ste.dsi.J.gelliør Rygner,

mø·J. t e •

F0r ~le~tricitetsv2rket møate K~nt 'rch~f Freieri~sen.
E~~videre klID B)rC~esteT Jsrner tilstede.

Det veJt 1ges at he~~ti:le til Elektricite~sværket, at

Beh,ld ..r, ss.mt 2-t den Del af .'"1.abre..den. s 'ID ikr~e er tæt ~epl;;:.ntet,
tilpl~ltes illed 3as2el, Pil ~6 BI, sasledes at Zlektrici~etsværkets
0p151": cif F-;~.:J.:nE:;1t Jerll, Afisld m. ill. LC{~::.ebliver iø.inefa1dsnle ud.'efra,
DE, at vplae;ene i den :rid, llv·:.lr QE:;t olan't(;je ikke dækk,=r, I-B2:~es
s,:,ale:::es. at det ser ·H>Je.-tlic;t ud.

:;:'et vedt 'ges at lle.13tille til nsves.i'2rne 'verf()r Elsktricitets-
værket s'tedse at hctve Aabre~jen tilpl~ntet med pæne Buske 19 ikke at
henlæ~;e naveaffald m.~., saaleoes at 6et er synli6t fra Aaen.

SSben sluttet. fu0det hævet.

Il'h.Hac,e;en.Jør,gen ::;reve. Gnr. Lc.rsen.
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FnY'l1:":lJlliLLs,;;,:: 'l."":-;·'")lleYJ f.,r Frednint::srJ!:vrt8t fl")r ')]':::[Jse Amt.

Aar lCj44, len '3.::·2LJ"';:·t.:r.1ber, 'j'lldt F:;~edni~:;S11';·vnet Møde
Fnrm2:.d~n, :jivj ld'l:IlIns:r Rin-.:berg ~nrjte. ~r:å.vi:iere mz:3te jet or:ts-
r03dsv81_·te I.~2::1e··n, ~::.~ard,'j·2r JørGen ~rE:ve, ,g uet af !)dense KnmJIrv.~1e

F8-
brikl:?r.

D-jYl-'rc:.~-"
__L ......_ .. ~ .1 .....'- ......::..

-j"l re tl').r ~~ -S2kr.
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r",")dY:Jlgtc :."edlem, GcJ2rd~jer J';~Lsel1 8~eve, '6 det af C-ie:1se KO;'i:Tr ....:r.e
val~te K2~18m, 3~:~rib2~tyr~r Chr. ~.rs_n. =~j?lig ~odte StDjsin;s~iør

1\r • 31/194 4 :

gen m.m. ved Aqbr8aden efter ~e~-~i~
~f t jl 1 e r , Q, '" J - co ~ , '" .,~ r~ CO' :::: P l' " /J e "V' lO ~ / ~~ .....l _ ... '-' v :. L.<,. .04,"_-, Co. .... __ -.) .....J.o.- j,.. .....1 .."""1./ _ •

C'des

v-_._ :;r::3S sl-:ra Bi:.:-ng .

Osr. T.8l'"}se~.

lIr,.; I~",'b')Y-
J-_,j - \ b

Sekl.

,
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F0rhandliD~s~r1t0kol1en f~r Frednincsn2vnet f'r 0d~nse Amt.

Aar 1946, dsn 16.Fe~ru8r, Kl. 14,30 holdt 19~~rfrsdnings-
næv~et BesigtiG5lsesf)r~~tning ved Dalum Papirfabrik i Anledning ef
et pr0jekt~ret A~læg ef Sedimenterinzsd9m~e p82 en ~el af det ~~-

F ')r:-;;!'1;jj SD, Ci vild"~~':"'':ler Ril1sberg, det ef Alltsr88c.et valeSte
Medlem, G88r>;j~;r J. 3-revE:', s-'mt d~~t s,:n-:v:'lgte ~:2clem, Premier-

lzjtnent jJ·-;wo88.rd vc-r' mødt. Sn.:TIf2g1:Y2:"digt ~~8djhælr::er ::''JT Nævnet
v8r mødt Stadsingeniør 3]~ner.

F Jr Natu.rfredni2J.Gsf·)r::lJingens !~')kall{·)mite mødte ingen.
F'Jr I)alum S Jgnera8:1 V8.r mw' t S J;n2raa::l sf 'r,n~nd Mad sen.
F·::,r0dense A:dtsr83d ::1oJ.te Civi1i::geniøT Cu1~se e Hail3en.
Endvidere var mcdt f0r Andrager2n, D21um P8pirfabrik, Direk-

Dæ~-

udskesret sller af;nevat af v&~~~t vil ?8pirf2b~ikken !ave en jævn

gr8~es, ~vis d~t sr nGjve~jict at Eikre Aa~snten, bør dette ske
mEd ~ejr8~mede Pæle, der i~ke rager op 1ver Vsnlsp~j1et. Langs Bred-

:len stal d:.:r p~[lIltes E'iu~~2)i1. Fredni:!.2.;5Sn,svnet henstiJ1er, at der
ievriGt ikke plantes p8e en s~9j2n ~8?de, at ~dsigtsbilledet fra
Sejrs}:lvvsj til Del"U..>'TIKirke hinjres. Af:st5.nder~fra n,,:;r.nesteSkra8-

nings F~d til A2bre~den skal v~re 3i~dst 6 ~.
:J.irf'~:t0rRuner b'?"1srb:'r pe8 Anledning, El-l: rier ikke fra

Fabl'i~,:ens Side ~1E;vesn :get im',G.,de F'1rsl-:rii'ter, der gives i
N~vnets Udtalelse . . .

S8geE sluttet.

1LJdet h.2vet:
K. Dsmgaard. Ringberg. fBuch

Selrr.
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Fnrh8~6Iingspr~t lk0l1en f0r Frs1ni~gsn~vnet f~r Oden~e A~t .

•

Asr 1946, jen 16.F8brucr, h lIdt n8tllrfrednir~Jsn':BvnetBe-
sigtigelsesfr,rretning ved (/!(~nseZoo10giske B-:ve i Anledning af en
pr-'jekteret 3ro "vel" IJd2nSe Aa.

~edt ver F'r~8~jen, Civi11~m~er Ri~sberg, det af Amtsrs6jet
v~l~te M~d1em, Gaardejer Jør~sn }yeve, det l"kale ~edlem, 3ageri-
bestyrer C~r. L~r3en, S0m fagkyndig ~edhjælper Stadsingeniør RY9:er,
S8JJt f'')rAndrageren, D2.r-st:tørChr. Je:'.Jsen,Jg f"'r ecense Byraad,
Direktør M.Petersen. Mødt var en~v. fnr A~tsvandinspektøren Civil-
ingeniør Culmsee iensen. P"r Nat~rfr3dni~gsf~renin~ens L0kalk0mite,
der var v~rslet, var ingen mødt.

Nsturfrednill~sn~vnet b2~ærker, ~t ~gn ikke vil m'dsætte sig
det r'reliGgen5e Pr~jekt, d 'g bel" Hea~jlisternes Af~lutni~g i bsgge
Ender ujf~r~es med n~get bJøjere Linier. Br,ens ~r~værk bør im-
prægneres i mør!<ebrwl Psrve, Glen ikke ,T?.le s • :Jet p2.a ':regnJ..~genviste
Stenglacis bør ind :<7'Bn:{BS,s ::aledes et d2t ikke g88r væsentlig
ud over Br0ens Bre1d&, medene Resten af SkrDsningen bekl~des med
G-r2størv.

2i~~gbel·g. /B'..wh
Sekr.
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Vedrørende ansøgning
lokalplan nr. 17-309
H.C. Andersen-haven.

om tilladelse til bebyggelse i henhold til J
J

for området Albani Torv - Albanigade - Odense Å'

, -';"M-ed~skr;i:v:else~ 13. oktober 1982 har De ansøgt' nævne't om
tilladelse til bebyggelse i henhold til i~kaIplan nr. l7~309: for
området Albani Torv - Albanigade - Odense Å - H.C. Andersen-haven.

Ejendommen er berørt af naturfredningslovens åbeskyttel~es-
linie, der stort set er sammenfaldende med fredningsgrænsen for
en fredning af arealer omkring Oqense Å.

Det er oplyst, at Fyns amtskommune den 29. august 1982 til
planen har bemærket, "at ophævelse af åbeskyttelseslinien ikke kan
forventes anbefalet".

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem dispensatio~ssagen
har været forelagt, har ved tilbagesendeIsen blandt andet ud~~t\," /følgende: ~

" I følge lokalplanforslaget agtes der kun i mindr~: omfang.
foretaget byggeri nærmere åen end denne linie, o:~f:aenne ~
del af byggeriet sker på arealer der i forvejen ~~

)

bebygget før l. september 1972. -1
• 'A

• . 1~Dette indebærer efter fredn1ngssfdelingens opfat~~lse,
. ll( "

at det samlede byggeri i henhold til lokalpl.anfo~~Jaget ~I
h, I

vil kunne gennemføres uden fredningsnævnet s dispe~~atxon
fra åbyggelinien.
På den anden side knytter der sig store fredning~ssige
interesser til de ubebyggede arealer langs åen, hviLket
er 'baggrunden for, at man herfra ikke har kunnet anbefale

/åbyggelinien ophævet. "
Nævnet har i sagens anledning for~taget besigtigelse.
Således foranlediget meddeler nævnet herved, at man som påtale- .

berettiget i henhold til tredningsdeklarationen og i henho[d til
naturfredningslovens § 47 a intet har at indvende imod den foreslåede
bebyggelsesplan. i

j

I
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Vedrørende ansøgning om godkendelse af bebyggelsesplan for
ejendommen matr. nr. 141 Skt. Jørgensmark, Odense Jorder.

Ved skrivelse af 12. november 1982 har De fremsendt bebyggel-
sesplan for ejendommen matr. nr. 141 Skt. Jørgensmark, Odense
Jorder, beliggende Svendsgade 20, Odense. Planen indebærer
bebyggelse. med 4 eller 5 beboelsesejendomme af et areal'omfattet
af fredningen omkring Odense å fra ll. februar 1925 og 25. november
1926 samt naturfredningslovens åbeskyttelseslinie.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har
været forelagt, har ved tilbagesendelsen blandt andet udtalt:

" Matr. nr. 141 indgår i en åstrækning, som efter
fredningsafdelingens opfattelse, "på grund af sin
skønhed, ejendommelighed og væsentlige betydning for
almenheden skal værnes og bevares som naturværdi for
Odense by og omegn", som det hedder i fredningsnævnets
kendelse af ll. februat 1925.
Der synes dog ikke at være hjemmel i fredningen til at
hindre den ansøgte boligbebyggelse.
Det tilføjes, at matr. nr. 141, der ligger i byzone, i
Odense kommunes § 15-rammer indgår som grønt delområde.a:
område 14.30 ( boligområde), hvoraf det grønne delområde
"skal friholdes for anden bebyggelse end de bygninger,
der er nødvendige i forbindelse med områdets anvendelse
som friareal", jfr. vedlagte kopier fra § l5-rammerne.
Fredningsafdelingen kan af landskabelige/rekreative
hensyn og på det foreliggende planlægningsmæssige grund-
lag ikke anbefale det ansøgte godkendt i medfør af
åbeskyttelsesbestemmelserne. ft

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse af
ejendommen samt åstrækningen vest herfor, hvorunder foruden De en
repræsentant for fredningsafdelingen var til stede.



I

Nævnet lægger ved sagens afgørelse vægt på, at den omhandlAde
ejendom, der ikke i forvejen er bebygget, er beliggende i et område
med ældre villabebyggelse i en vis afstand fra Cdense å, og må med
fredningsafdelingen være enig i, at der til området knytter sig store
rek~eative og landskabelige interesser.

Ved den ansøgte, temmelig massive bebyggelse helt ned til åen
finder nævnet, at udsigten fra Svendsgade til åen vil blive væsentlig
forringet, og at åmiljøets helt specielle værdier herved vil lide
skade.

Under disse omstændigheder finder nævnet at måtte afstå
at dispensere~ åbeskyttelseslinierbestemmelsen.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58 nævnte
personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet.
Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb,
henvises til vedlagt e genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse
af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58.

H.P.Pedersen

Odense MagistEat. 2. Afd.,
Bygningsvæsenet,
Odense Slot
5000 Odense C"••.'

, i

l. • -...r., -'
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Journal nr. 18/1983

Vedrørende ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bebyggelse
efter nedrivning af den eksisterende på ejendommen matr. nr. 6 al
Hunderup, Odense Jorder •

Med skrivelse af 7. februar 1983 har De på ejerens vegne
ansøgt nævnet om tilladelse til efter nedrivning af den eksisterende
bebyggelse at opføre en ny villa på ejendommen matr. nr. 6 al
Hunderup, Odense Jorder.

Ejendommen er berørt af naturfredningslovens åbeskyttelses-
linie samt den ved kenåelse af 25. november 1926 fastsatte
fredning af Odense Å og dens omgivelser.~ .

Det er oplyst, at den nye villa opføres samme sted, i samme
størrelse og konstruktion som den eksisterende bebyggelse.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt, har ved tilbagesendeIsen udtalt,

" at fredningsafdelingen efter foretaget besigtigelse
ikke finder at burde udtale sig imod en principiel til-
ladelse til opførelse af en ny enfamiliebolig efter ned-
rivning af den bestående bebyggelse på omhandlede matr.
nr. 6 al Hunderup, Odense Jorder i medfør af natur-
fredningslovens åbeskyttelsesbestemmelser samt i medfør
af åfredningsbestemmelserne under forudsætning af,
at den nye bebyggelse ikke opføres nærmere åen end den

bestående bebyggelse,
at den nye bebyggelse ( indlusive garage/udhusbebyggel-

se) ikke overskrider den bestående bebyggelses volume!
og etageareal,

at den nye bebyggelse opføres i højest li etage i en
arkitektur, der harmonerer med den øvrige vlllabebyg-
gelse 1 området, og

at det nødvendige tegnlngsmateriale med tilhørende
situationsplan forelægges for fredningsnævnet til



•

,

•

godkendelse, inden endelig tilladelse meddeles. "
Således foranlediget meddeler nævnet i medfør af natur-

fredningslovens § 47 a og som påtåleberettiget i medfør af åfred-
ningen under de af fredningsafdelingen ovenfor anførte forudsæt-
ninger herved tilladelse til det ansøgte byggeri.

Det bemærkes, at bygningstegninger skal fremsendes til nævnet,
inden endelig tilladelse kan meddeles.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58 nævnte
personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet.
Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb,
henvises til vedlagt e genpart af nænvets fremsendelsesskrivelse
af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58 •

H.P.Pedersen

Hr. arkitekt Aksel Henriksen
Hunderupvej 48-50
5000 Odense C.
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Vedrørende ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af garagebygning på
ejendommen matr. nr. 2025 Odense Bygrunde.

e.-
e

Med skrivelse af 8. november 1983 har De ansøgt nævnet om tilladelse til
bibeholdelse af garagebygning på ejendommen matr. nr. 2025 Odense Bygrunde.

Garagebygningen er berørt af naturfredningslovens åbeskyttelseslinie og
fredningsbestemmelser for Odense A.

----.
Det er oplyst, at garagebygningen, der i forbindelse med nævnets sag om

udstykning af ejendommen med henblik på boligbebyggelse ( Frs.j.nr. 29/1983)
påregnedes nedrevet, nu ønskes anvendt til hobbyrum i forbindelse med ældre-
centret, som er indrettet i gasværkets tidligere kantinebygning.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været forelagt,
har ved tilbagesendelsen udtalt:

" Der henvises til nævnets afgørelse af 28. april 1983 ( nævnets j.nr.
29/1983) i sag vedrørende udstykning af areal til afhændelse til andels-
boligforeningen Højstrup, Odense, med henblik på boligbebyggelse. Der var
tale om arealer omfattet af lokalplan nr. 19-284. Samme lokalplan omfatter
matr. nr. 2025, Odense bygrunde, hvorpå den nu omhandlede ældre garage-
bygning står opført •
Garagebygningen var på tidspunktet for lokalplanens gennemførelse påregnet
nedrevet med henblik på arealets inddragelse under lokalplanens friareal
F 3.
Af tegning nr. 1.5 i sagen fremgår, at de eksisterende porte i bygningen
ved ombygningen bliver erstattet med tophængte vinduer samt 2 adgangs-
døre.
Fredningsafdelingen skal ikke udtale sig
ansøgte i medfør af naturfredningslovens
medfør af åfredningsbestemmelserne.
Man går ud fra, at der ikke derved opstår forhold i strid med lokal-
planens bestemmelser, j fr. pkt. 3.3 og 7.15.
Fyns amtskommune, vand-/miljøafdelingen, bemærker til sagen, at det
i forbindelse med kortlægningen af kemikalieaffaldsdepoter er registreret;
at der på det tidligere gasværksareal er deponeret kemikalieaffald.
Arealet indgår derfor blandt de pladser, amtsrådet efter lov om kemi-

imod en godkendelse af det
åbeskyttelsesbestemmelser og i-
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kalieaffaldsdepoter skal undersøge for at kortlægge forureningen med
henblik på etablering af afværgeforanstaltninger ( f.eks. bortgravning).
Den omtalte garagebygning ligger formentlig uden for det forurenede
område. Det kan imidlertid på nuværende tidspunkt ikke helt afvises,
at bevarelsen af garagebygningen kan komme i konflikt med undersøgelses-:

Iarbejdet og eventuelle afværgeforanstaltninger.
Med henvisning til ovenstående mener vand-/miljøafdelingen, at det
over for Odense kommune skal anføres, at investeringen i ombygningen
sker på kommunens risiko hense t til de undersøgelser og eventuelle
afværgeforanstaltninger, der skal udføres på gasværksarealet. "

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 47 a i henhold til den tinglyste fredning tilladelse til bibeholdelse af den
ovennævnte garagebygning af Odense A's omgivelser.

Nævnets afgørelse kan påklages af de i naturfredningslovens § 58 og § 34
stk. 2 jfr. § 13 stk. l nævnte personer og myndigheder, jfr. herom til natur-
fredningslovens § 58 stk. 3-7. Der henvises herom i det hele samt om udnyttelse af
en tilladelse inden ankefristens udløb nærmere til vedlagt e genpart af nævnets
fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af de ovennævnte bestemmelser i

naturfredningsloven.

H.P.Pedersen

Odense kommune, Magistratens 2. afdeling
Bygningsvæsenet
Odense Slot
5000 Odense C.
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J. nr.: 1962 B/84

.'
Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds har

i skrivelse af 22. december 1983 i medfør af naturfredningslovens § 47 a med-
delt afslag på en ansøgning om tilladelse til bebyggelse af matr.nr. 2095 bæ
og 2095 bø, Odense bygrunde samt matr.nr. l bt, l bz og l Qy, østermarken,
Odense jorder. De nævnte arealer er beliggende mindre end 150 m fra Odense å.
De nærmest åen beliggende arealer er endvidere omfattet af fredningen omkring
Odense å- Fredningsnævnets afgørelse, som er enstemmig, er truffet efter for-
udgående besigtigelse.

Denne afgørelse har Odense kommune, som ejer af arealerne,
indbragt for overfredningsnævnet.

Det er kommunens hensigt at afhænde arealerne, som i dag
anvendes til kolonihaver og er beliggende i et byzoneområde med ældre villa-
bebyggelse, til interesserede liebhavere med henblik på opførelse af bebyggel-

~I se i henhold til § 15-rammernes bestemmelser. Ifølge kommuneplanlovens § 15-
rammer fastlægges områdets anvendelse til boligformål og bebyggelse til offent-

1It lige formål m.v.
~ Den fremtidige bebyggelse tænkes placeret indtil 11 m fra

åbredden, og i forhold til den eksisterende bebyggelse vil den således få en
fremskudt placering ned mod åen.

Til støtte for klagen har kommunen bl.a. anført, at ifølge
naturfredningslovens § 47 a, stk. 2, nr. 4, omfatter åbeskyttelsesliniebestem-
mel sen på 150 m ikke områder, hvor der før l. september 1972 var påbegyndt en
væsentlig, lovlig bebyggelse. Ejendommen er endvidere beliggende i et udbyg-
get område med ældre villabebyggelse, hvorfor en dispensation ikke ses at kun-
ne få konsekvenser i området.

Fredningen omkring Odense å berøres ikke af det ansøgte
byggeri.

Miljøministeriet J. nr. F. .
\ '::,tJ'l::J J~ .'\0

~ L." M'~.198~
Fu 10-'
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Over fredningsnævnet skal udtale:

Naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier gælder
også, selvom det pågældende areal ligger i byzone og er omfattet af f.eks.
kommuneplanlovens § IS-rammer. Efter lovens § 47 a, stk. l, må der ikke op-
føres bebyggelse inden for en afstand af 150 m fra offentlige vandløb af en
vis størrelse. Ifølge stk. 2, nr. 4, gælder forbudet imidlertid ikke for om-
råder, hvor der før l. september 1972 var påbegyndt en væsentlig, lovlig bebyg-
gelse. I et sådant område vil åbeskyttelseslinien forløbe i den kortere afstand
fra åen, hvori bebyggelsen ligger.

Den eksisterende bebyggelse på arealerne af ældre skure og
små træhuse, som anvendes til bl.a. fjerkræforhold, kan ikke anses for at være
en væsentlig bebyggelse, der kan fremkalde en reduceret eller ophævet åbeskyttel-
seslinie.

Den ældre villabebyggelse på de tilgrænsende ejendomme langs
Christiansgade findes derimod at bevirke, at åbeskyttelseslinien siden 1972 har
forløbet i en linie, der følger den pågældende bebyggelses beliggenhed.

Det følger heraf, at til opførelsen af den ansøgte bebyggel-
se mellem den eksisterende bebyggelse og åen vil en dispensation fra den i
§ 47 a, stk. l, nævnte bestemmelse være nødvendig.

Den ønskede bebyggelse vil imidlertid hermed få en beliggen-
hed, som er i strid med de hensyn, der ligger bag bestemmelserne i § 47 a. En
dispensation fra disse bestemmelser til opførelse af bebyggelse kan vanskelig-
gøre håndhævelsen af bestemmelserne i området og medføre en i såvel landskabelig

~ som planlægningsmæssig henseende uønsket udvikling.

~ Overfredningsnævnet finder derfor ikke at kunne meddele den
ansøgte dispensation, og den af fredningsnævnet trufne afgørelse stadfæstes her-
ved.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets
medlemmer. Afgørelsen er enstemmig.

P. o. v.

~d~-~
~ ~Bodil Lund-Jacobs~ - ~

fm.



r J'
I

. FREDNINGSNÆVNET
• FOR

J.VNS AMTS NORDLIGE
• FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 410057

•

,

REG. NR. I Y G
5500 Midddfart, dtn 8.oktober 1984.

Journal nr. 107/1984

Vedrørende ansøgning om tilladelse til etablering af en parkeringsplads
med heraf følgende terrænændringer på ejendommen matr. nr. 2075 a,
Odense Bygrunde.

Ved skrivelse af 7. august 1984 har De ansøgt nævnet om til-
ladelse til etablering af en parkeringsplads med heraf følgende
terrænændringer på ejendommen matr. nr. 2075 a Odense Bygrunde.

Ejendommen er omfattet af en i 1972 tinglyst fredning af Odense
A's omgivelser og er tillige berørt af naturfredningslovens åbeskyttel-
sesliniebestemmelser.

Det er i ansøgningen oplyst, at bygningerne på ejendommen frem-
tidigt skal anvendes til beboelse, og at den ændrede anvendelse i

princippet er tiltrådt af Odense kommune. De bygningsmæssige ændringer
angives at være godkendt a~ fredningsstyrelsen.

Det er videre oplyst, at arealet langs Odense A vil blive
renoveret som friareal for bebyggelsen. Asfaltarealer, plankeværker o.
lign. vil blive fjernet til fordel for et egentligt haveanlæg,
integreret med gårdspladsen. Alle træer og beplantninger vil blive
bevaret og fagmæssigt renoveret. Akanten forbliver urørt.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt til udtalelse, har ikke villet udtale sig imod en godkendelse
af det ansøgte, men har bemærket, at parkeringspladsen formentlig
ikke bør tillades etableret nærmere åen end svarende til det eksiste-
rende planteværk.

Nævnet er i princippet enig med fredningsafdelingen i, at
parkeringspladsen ikke bør etableres nærmere åen end den eksisterende
bebyggelse. I betragtning af, at parkering efter det foreliggende
bygningsmateriale alene vil finde sted i en afstand fra åen svarende
til afstanden til det eksisterende plankeværk, finder nævnet ikke
tilstrækkelig anledning til at gøre indsigelse mod det forelagte
projekt, der alene indebærer etablering af en højst 0,50 m høj
adskillelse mellem parkeringspladsen og haveanlægget, og som for en
samlet bedømmelse vil resultere l en betydelig forskønnelse af det
stedlige miljø omkring åen.



•
•

,

i/

Med disse bemærkninger godkender nævnet som påtaleberettiget
i henhold til fredningsdeklarationen og i henhold til naturfrednings-
lovens § 47 a det ansøgte projekt.

Nævnets afgørelse kan p~~lages af de i naturfredningslovens
§ 34 stk. 2 jfr. § 13 stk. lVnævnte personer og myndigheder, jfr.
herom naturfredningslovens § 58 stk. 3-7. Der henvises herom i det
hele og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb
til vedlagte genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato
med uddrag af naturfredningslovens §§ 13,34 og 58 .

H.P.Pedersen

Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose K/S
Overstræde 8
5000 Odense C
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Journa1nr.60/1984

Vedrørende ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen
matr. nr. 716 Odense Bygrunde.

•
Ved skrivelse af 30. april 1984 har De forelagt nævnet en sag

om udstykning af ejendommen matr. nr. 716 Odense Bygrunde.
Ejendommen er berørt af naturfredningslovens åbeskyttelses-

linie og af fredningen af Odense A's omgivelser •..

e
e
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Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 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.

H.P.Pedersen

•
Landinspektørfirmaet Hubbe & Thorlaclus
Hunderupvej 71
5230 Odense M.
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Journal nr. 82/1985

Vedrørende ansøgning om tilladelse til sammenlægning m.m. af ejendommene
matr. nr. 1751 ~, 1760 ~ og 1761 ~ Odense Bygrunde.

Med skrivelse af 21. maj 1985 har De ansøgt nævnet om tilladelse
til sammenlægning og omdeling af ejendommene matr. nr. 1751 ~, 1760 ~
og 1761 b Odense Bygrunde, tilhørende Odense Kommune.

Ejendommene er berørt af naturfredningslovens åbeskyttelseslinie
og fredningen af Odense A.

Det er oplyst, at Odense Kommune efter de ansøgte, matrikulære
forandringer beholder matr. nr. 1751 ~ som rekreativt område og
afhænder matr. nr. 1761 ~ til en grundejerforening under dannelse
med henblik på anlæg af en parkeringsplads.

fyns amtskommune, tredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt, har ved tilbagesendeisen udtalt:

" De omhandlede matrikelnumre, jfr. den skematiske redegørelse
i sagen, berøres af åbeskyttelseslinie og af åfredningen lang:
Odense å.
Afredningslinien er herfra skitsernæssigt indtegnet på
matrikelkortet i 1:2000 i sagen. På denne baggrund ses rest-
arealet af matr.nr. 1761 ~, der agtes afhændet til P-areal,
at respektere åfredningen.
De øvrige af sagen berørte arealer ( fremtidigt matr. nr.
1751 ~) beholder Odense kommune til rekreativt område.
Herfra haves intet at indvende imod de ansøgte matrikulære
ændringer.
Det er herved forudsat, at der ikke opstår forhold i strid
med henholdsvis åfredningens- og åbeskyttelsesbestemmelserne
ved udnyttelsen/indretningen af arealerne. "

Således foranlediget meddeler nævnet under den af fredningsafdelin-
gen nævnte forudsætning i medfør af naturfredningslovens § 47 a og som
påtaleberettiget i henhold til deklaration om fredning af Odense A
herved tilladelse til det ansøgte.
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Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58 nævnte
personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfredningsnævnet. Herom,
og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens udløb, henvises
til vedlagt e genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med
uddrag af Naturfredningslovens § 58.

H.P.Pedersen

Landinspektørfirmaet HUbbe & Thorlacius
Hunderupvej 71
5230 Odense M.
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Vedrørende ansøgning om tilladelse til etablering af en stibro
over Odense A ved Sct. Jørgens Haven, Odense.

I
Med skrivelse af 7. august 1985 har De ansøgt nævnet om

tilladelse til etablering af en stibro over Odense A ved Sct.
Jørgens Haven, Odense.

De berørte ejendomme er omfattet af naturfredningslovens
åbeskyttelseslinie og frednIngen af Odense A.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt, har ved tllbagesendelsen udtalt:

" Der ansøges om tilladelse tIl at etablere en stibro over I

Odense å ved Sct. Jørgens Haven i Odense.
8roen agtes udført som en 2 m bred træbro.
Broen placeres på et areal, der er omfattet af åfredninge
omkring Odense å samt et areal, der omfattes af åbygge-
linie.
Fredningsafdelingen finder ikke, at den ansøgte gangbro
vil stride imod fredningens formål, og man kan herfra
anbefale, at der meddeles godkendelse af den ansøgte brou
Det tilføjes, at amtskommunen for tiden har en ansøgning
om etablering af samme bro til behandling efter vandløbs-

I

loven, og at der vil kunne forventes meddelt den fornødne
tilladelse.
Amtskommunens behandling efter vandløbsloven afventer
fredningsnævnets afgørelse. "

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det
herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets for-
handlingsprotokol.

Således foranlediget meddeler nævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 47 a og § 34 tilladelse til etablering af den ansøgte stibr~
og ~e hermed forbudne terrænændringer.
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Vedrørende ansøgning om
eksisterende bebyggelse
Odense Jorder .

tilladelse til opførelse af tilbygning til
på ejendommen matr. nr. 4 bb og 4 vt Hunderup,

•

I

Ved skrivelse af 26. oktober 1984 har De ansøgt nævnet om
tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende bebyggelse
på ejendommen matr. nr.4 bb og 4 vt Hunderup, Odense Jorder.

Ejendommen er berørt af fredningen af Odense A og af natur fred-
nlf,(l~,lovens åbeskyttelseslinie langs samme.

Nævnet har den 28. januar 1985 afholdt besigtigelses- og for-
r; ',CJllngsmøde på ejendommen. Om det herunder passerede henvises til
vedlagte udskrift af nævnets forhandlingsprotokol.

I overensstemmelse med det aftalte på ovennævnte møde har De ved
skrlvelse af 16. april 1985 fremsendt et revideret projekt for den
ønskpde bebyggelse.

ryns Amtskommune har i en over sagen indhentet udtalelse om
del nye projekt udtalt:

" På vedlagte kopi af plan af stueetage i 1:200 har fred-
nlngsafdelingen med rødt skitsemæssigt indtegnet omridset
af det først ansøgte projekt. Som det ses heraf, er der nu
tale om et ikke uvæsentligt, forøget bebygget areal, tilmed
med bebyggelse 2-3 m nærmere end først ansøgt, det vil slge
ned til 17-18 m fra åkanten ( åfredningen synes fortsat at
være respekteret).
Endvidere er projektet tilført en glasoverbygning på for-
bindeIsesbygningen mellem den eksisterende villa og til-
bygningen - i øvrigt som omtalt af ingeniør A. Rindal under
fredningsnævnets møde den 28. januar 1985. Overbygningen
skal give mulighed for etablering af en bedre trappe for-
bindeIse til l. sal end den eksisterende inde i villaen.
I forhold til det først forelagte projekt er der nu tale om
tilbygning med flad tagkonstruktion.
Efter fredningsafdelingens opfattelse bør ansøger henvises
til påny at overveje en revision af projektet, således at



•

•

tilbygningen bliver holdt i samme stil som den eksisterendE
bebyggelse i omrAdet. Dette betyder en tilbsgevenden til
princippet i det tidligere forelagte projekt, hvor den
bebyggelse ifølge ingeniør A. Rindal ville få hvide mure o~
rødt tegltag med samme rejsning som hovedbygningen. En ud-
~endig trappetilbygning til denne bør søges undgået.
Fredningsafdelingen kan ikke anbefale det nu forelagte
p ro je k t g o d k e n d t i m e d fø r a f åb e s k y t te ls e s b e s t e m m e l s e rn e. II

Odense Kommune - Magistratens 2. afdeling, Bygningsvæsenet - har
om det foreliggende projekt udtalt:

" Med henvisning til fredningsnævnet s besigtigelsesmøde den
28. januar i år på nævnte ejendom og til vedlagte revidere~
skitseprojekt for udbygning af ejendommen kan vi oplyse
følgende:
Projektet er i overensstemmelse med de bebyggelsesregulerer
de bestemmelser i kap. 6 l kommuneplanloven.
Området, hvori ejendommen ligger, er l de mIdlertidige
rammer for lokalplanlægnIng udlagt tIl bolIgformål og
bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til
områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirk-
ninger i forhold til omgivelserne.
Der er ikke udarbejdet lokalplan/byplanvedlagt for området,
og projektet er ikke af et sådant omfang, at det må forud-
sætte tilvejebringelse af lokalplan, jr. § 16 i kommuneplan
loven.
Odense Magistrat 2. afdeling nærer dog en del betænkelighed
ved projektets omfang med bygninger placeret langs åen over
skellet mellen nr. 5 og nr. 7. Det giver en lang facade-
længde, som virker fremmed i forhold til den øvrige bebyg-
gelse langs åen, og som medvirker tIl at cementere den
nuværende anvendelse af ejendommen til erhverv.
Ved et møde med ansøgeren har vi foreslået en ændring af
projektet, så bebyggelsen blev holdt adskilt fra hinanden
på de to matrikelnumre, eventuelt med en let gennemgangs-
bygning imellem, således at det stadig var muligt at indret
te boliger på ejendommen. Forslaget blev dog afvist af
ansøgeren, som henholdt sig til, at alene det indsendte
projekt kunne tilgodese deres ønsker vedrørende anvendelig-
hed, parkeringsforhold og hensyn til naboen.
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Det kan endvidere oplyses, at man ikke finder snledning ti
at nedlægge forbud efter kommuneplanlovens § 17, og udarbe
de lokalplan der hindrer projektets gennemførelse. "

Til behandling af dette projekt afholdt nævnet nyt møde på
ejendommen den 30. september 1985. Om det herunder passerede henvises
ligeledes til en vedlagt udskrift af nævnets forhandlingsprotokol.

Således foranlediget godkender nævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 47 a herved det reviderede projekt med ændringer som aftalt
på det seneste besigtigelsesmøde.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 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.

H.P.Pedersen

Axel Nielsen als

Rådgivende Ingeniører FRI
langelinie 5
5230 Odense M.
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Vedrørende ansøgning om tilladelse til terrænregulering i Odense Zoo.

Med skrivelse af 28. august 1985 har De ansøgt nævnet om til-
ladelse til at foretage terrænregulering af et ca. 2100 m2 stort
areal beliggende langs Odense A i Odense Zoo.

Arealet er berørt af naturfredningslovens åbeskyttelseslinie
og bestemmelserne fra 1925 om fredning af Odense A.

Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, hvem sagen har været
forelagt, har ved tilbagesendelsen udtalt:

" Det bemærkes, at Odense Zoo v/Søren H. Andersen, telefo-
nisk har oplyst, at man tilstræber en løsning, således at
arealet langs Odense å bevares i den nuværende højde,medens
terrænet hæves med max. 0,50 m langs vestsiden af arealet,
hvorfra der regnes med jævnt terrænfald mod åen.
Arealet omfattes af åfredningsbestemmelserne fra 1925
og af åbeskyttelseslinie.
Fredningsafdelingen finder intet at indvende mod den ansøgte
meget begrænsede terrænregulering. " I

Nævnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse. Om det
herunder passerede henvises til vedlagte udskrift af nævnets
forhandlingsprotokol.

Således foranlediget meddeler nævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 47 a og i henhold til kendelsen om fredning af Odense A og
omgivelser tilladelse til den ansøgte terrænregulering.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58 og § 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

Odense Zoo
c,.j.. Rnlllø\l~rrl 1?n_ 5nnn Odense C.



/y~
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS NORDLIGE

FREDNINGSKREDS
MIDDELFART

TINGHUSET, ALGADE 6
TELEFON 410057

5500 Middelfart, den .7 .Januar '1'986.-

Journal nr. 200/1985

Vedrørende ansøgning om godkendelse af ændret byggeprojekt for
ejendommen matr. nr. 6 al Hunderup by, Odense Jorder.

•
Ved skrivelse af lo. juli 1985 godkendte nævnet i medfør af natur-

fredningslovens § 47 a i henhold til kendelserne om fredning af Odense
A og omgivelser et af Dem forelagt byggeprojekt for ejendommen matr.
nr. 6 al Hunderup by, Odense Jorder •

Med skrivelse af 19. november 1985 har De ansøgt om nævnets
godkendelse af, at etagearealet forøges fra 159 m2 til 174 m2. I
ansøgningen er anført følgende med henvisning til nævnets godkendelses-
skrivelse af lo. juli 1985:

" Vor anmodning henviser til godkendelsens vilkår, afsnit 2,
affattet således:
at den nye bebyggelse inklusive garage/udhusbebyggelse ikke

nævneværdigt overskrider den bestående bebyggelses volume
og etageareal.
Den bestående bebyggelse indeholder 154 m2 etageareal op-
målt efter bygningsreglementets bestemmelser, hvorved en
del af etagemetrene i udhusets tagetage ikke skal med-
regnes. På grund af udformningen i een blok, indeholder

2dette forslag, målt efter samme bestemmelser, 159 m •
Korrektionen af projektet vil medføre en ændring af afsnit 2

sidste punktum, således:
På grund af udformningen i een blok, indeholder revideret
forslag, målt efter samme bestemmelser, 174 m2

Det større etageareal på 15 m2, er fremkommet på følgende

I

måde:
Korrektion på opmåling af det projekt, der lå i

til grunQ få~inævnets godkendelse
af lo. juli 1985.
Forøgelse af bygningens sidelængder med 12 cm, for
opnåelse af forbedret isolering i ydermure
ændrede indgangs forhold ved karnap under udhæng
forøget tagetage, som følge af forlængelse af 12
større sidelængde i stueplan

, .L'

28,2 m

2,3 2m
2,3 2

m
cm

2,2 2m "



Det er til støtte for godkendelse af det ansøgte anført, at det
9 % større etageareal næppe visuelt ændrer bygningens volumen og
arkitektoniske indpasning i området.

Således foranlediget godkender nævnet efter omstændighederne
i medfør af naturfredningslovens § 47 a og som påtaleberettiget i
henhold til kendelserne om fredning af Odense A og omgivelser
det reviderede byggeprojekt.

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

"

I H.P.Pedersen

Arkitektfirmaet Jesper
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C.:1

Rasmussen, t A/S

, "

• "1 .

" '
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Frs.j.nr. 76 - 1987 •

Ved en skrivelse af 4. maj 1987 har De ansøgt om tilladelse' til i
f~rbindelse med anlæggelse af en sti at opføre en stibro over
Odense å ved Nonnebakken ca. 100 m nedstrøms Klaregadebroen •.
Ansøgningen er vedlagt facadetegning, plantegning og tvær-
snittegning .
Nævnets godkendelse er nødvendig i henhold til naturfrednings-
lovens § 47 a om åbeskyttelseslinie og i henhold til samme
lovs § 34, idet bredderne af Odense å er fredede.
I Deres ansøgning er nærmere anført:
"Broen er en 2,0 m bred l-fags træbro, som spænder over
hele åløbet. Den teoretiske spændvidde er 16,0 m og totallængden
20,0 m. Dragerunderkanten i bromidten ligger - som ved stibroen
over Odense å ved Skt. Jørgens Haven, Odense -1,67 m over sommer-
vandspejlet svarende til et sommerflodemål ved Ejby sluse på
4,50 m. (Vinterflodemål 4,58). Understøtningerne består af et
pæleåg af hårdt træ (Basralocus)."
Fyns Amtskommune har i en skrivelse af 18. juni 1987 meddelt
tilladelse til broens opførelse i henhold til naturfredningslovens
§ 43 og vandløbslovens § 47. I skrivelsen af 18. juni 1987 og i
en påtegningsskrivelse af samme dato på Deres ansøgning har
amtskommunen endvidere meddelt intet at have at indvende imod,
at der meddeles tilladelse af nævnet.
Under hensyn til det oplyste om broens beliggenhed og udseende, og
idet broens opførelse ikke findes at stride mod formålet med
fredningen af bredderne af Odense å. meddeles i medfør af natur-
fredningslovens §§ 47a og 34 dispensation til opførelse af broen
i overensstemmelse med ansøgningen.

IYZ

: Fo ro"
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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 Naturfredningslovens
§ 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.

•

e
e
•

Axel Nielsen A/S,
Rådgivende Ingeniører FRI,
Langelinie 5,
5230 Odense M.
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•
Ved en skrivelse af 18. januar 1988 har De på vegne Aktiv Ejendoms-
administration,Flegborg 13, 7100 Vejle, ansøgt om tilladelse til
på matr. nr. 606 r Odense Bygrunde, som åbegrænsning langs
ejendommens skel mod Odense å til erstatning for en tidligere
støttemur af beton at opføre en plankespunsyæg.
Nævnets godkendelse er nødvendig, idet spunsvæggen skal
opføres på areal, som er omfattet af fredning af 3. november 1926,.
og som ligger inden for åbeskyttelseslinien, jfr. naturfrednings-
lovens § 47 a.
I ansøgningen, der er vedlagt tegninger, er nærmere anført:
\lOen nuværende begrænsning langs ejendommens skel og Odense Å består
af en støbt betonmur med landgangsplatform for bådefærdsel.
Udenfor denne betonmur er der gennem årene opstået en selvsået
beplantning fra ca. 0,50 m til 1,50 m i bredden langs å-linien.
Af årsager, som er ukendt, er en del af betonmuren, ca. 4-5 m,
væltet ned i denne selvsåede beplantning.
Begrænsning mod å-linien ønskes etableret for at modstå åens ind-
virkning på ejendommens grundareal".
liDeter valgt at placere plankespunsen ca. 0,50 m udenfor den nu-
værende å-linie, hvorved den eksisterende beplantning henholdsvis den
selvsåede i åen og den på ejendommen nuværende beplantning på skråning
mod Odense Å kan bevares også under arbejdets udførelse med neddrivning
af spunsen. En træspuns vil endvidere efter vores mening højne
naturværdien, idet den falder naturligt sammen med den eksisterende
beplantning.
Vi har derfor valgt ovennævnte plankespuns fremfor optagning af
eksisterende betonmur og støbning af ny mur, idet dette vil medføre
relative store indgreb i beplantningen for arbejdets udfØrelse.
Spunsvæggen, der ønskes opført er nærmere beskrevet således:
liDer ønskes etableret 2 1/2 \I trykimprægneret plankespuns som
afgrænsning, udført med svineryg og trykket ca. 1,50 m ned i å-
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• bunden og med en synlig højde over åen på ca. 0,50 - 0,75 mil••
IIMellem plankespunsen og eksisterende betonmur udføres sikring
med grus\l.
Fyns Amtskommune, 'landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 17.
februar 1988 meddelt:
\IDa spunsvæggen skal erstatte en tidligere støttemur af beton, har
landskabsafdelingen ingen indvendinger imod etablering af ansøgte
spunsvægll

•

Under hensyn til det oplyste om spunsvæggens placering og udseende
meddeler nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.l, og
§ 47 a dispensation til dens opførelse som ansøgt.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58, § 34

~I stk.2 jfr. § 13 stk.l nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes
for Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en til-
ladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte genpart
af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Det bemærkes, at fyns Amtskommune, landskabsafdelingen,
ovennævnte skrivelse af 17. februar 1988 har meddelt, at etablering
af spunsvæggen yderligere kræver tilladelse efter vandløbsloven.
Særskilt ansøgning herom skal derfor indsendes til Fyns Amts-
kommune, vand- og miljøafdelingen.

e
•e

Oluf Jørgensen A/S,
Sadolinsgade 93,
5230 Odense M .

•
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Ved en skrivelse af 29. april 1987 henledte Odense Magistrat, 2.
afdeling, Bygningsvæsenet, nævnets opmærksomhed på, at der på Deres ejendom
matr. nr. 306 a, Odense bygrunde, adressen Kronprinsensgade 19,
5000 Odense C, er sket opfyldning af arealet bag bygningen på
ejendommen ned mod Odense å.
Nævnet konstarede herefter, at opfyldningen er sket i strid med
kendelse af 25. november 1926 om fredning af Odense å og omgivelser
og Naturfredningslovens § 47 om åbeskyttelseslinie, og den ll.
november 1987 afholdt nævnet besigtigelse på ejendommen.
Under besigtigelsen blev det konstateret, at der bag bygningen på
ejendommen på arealet ned mod åen på ca. den halvdel af arealet,
der ligger nærmest bygningen, er sket opfyldning op til samme
niveau som bygningen, og således, at der hvor opfyldningen ophører,
er skabt en stejl brink ned til den halvdel af arealet, der ligger
nærmest åen.Opfyldningen er nu dækket af et muldlag og er helt uden
beplantning. Det er oplyst, at opfyldningen indeholder murbrokker
og andet opfyldningsmateriale.
Repræsentanten for Odense Magistrat, 2. afdeling, Bygningsvæsenet,
anførte bl.a., at opfyldningen enten må fjernes fuldstændigt, eller
der må ved delvis fjernelse skabes et mere naturligt fald ned mod
åen. Gennemførelse af alene delvis fjernelse forudsætter, at
kommunen fra en havearkitekt eller anden fagmand får forelagt et projekt
til godkendelse.
Repræsentanten for Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, tiltrådte
at der kan gennemføres et projekt med alene delvis fjernelse af
opfyldningen. I så fald må der enten skabes et naturligt fald
kote 1:2 eller bygges terrasser.
Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforening tiltrådte
indstillingen fra Fyns Amtskommune.
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Nævnet meddelte herefter, at en tilladelse til kun at fjerne en begrænset
del af opfyldningen kun ville kunne opnås, hvis der blev udarbejdet et
projekt.
Nævnet har nu ved en skrivelse af 18. april 1988 fra Fyns Amtskommune,
landskabsafdelingen, modtaget et projekt udarbejdet af landskabsarkitekt
Leif Andersen.
I skrivelsen meddeler amtskommunen ikke at have indvendinger mod
projektet og oplyser samtidig under henvisning til en vedlagt kopi
af en skrivelse af 8. april 1988 fra Odense kommune, at Odense
kommune kan acceptere projektet.
Under hensyn til det konstaterede og indstillede under besigtigelses-
mødet den ll. november 1987 og det indstillede i skrivelsen af
18. april 1988 fra Fyns Amtskommune meddeler nævnet herved i medfør
af naturfredningslovens § 34, stk.l, og § 47 dispensation til kun
at fjerne en del af den ulovligt foretagne opfyldning på betingelse
af, at arbejdet i overensstemmelse med det udarbejdede projekt
er færdigudført senest den l. oktober 1988.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58, § 34,
stk.2 og § 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
fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens
§ 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.
formand.

Advokat Bjørn Thelborg,
Kronprinsensgade 19,
5000 Odense C.
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Ved en skrivelse af 4. oktober 1988 har amtskommunen for nævnet
forelagt ansøgning fra Knud Jacobsen, Langelinie 27, 5000 Odense
C, om tilladelse til at fælde 3 træer på matr. nr. 4 eb Hunderup,
Odense jorder.

I
Nævnets godkendelse er nødvendig, idet træerne er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1926 om fredning af
bredderne af Odense å.

•

I skrivelsen har amtskommunen, der har foretaget besigtigelse på
ejendommen afgivet følgende indstilling:
"Det sydligste træ, som er en Rød-El står i en vinkel på ca. 45
grader ud over Odense A. Træet står rimeligt fast, men
landskabsafdelingen skal ikke udtale sig imod, at træet fældes
ca, l m fra roden, dvs. umiddelbart efter en større lodretgående
gren.Resten af træet vil herefter formodentlig kunne blive
stående mange år endnu.
Træ nr.2 fra syd består af en flerstammet Rød-El som står i en
vinkel på 50-60 grader over Odense A. "Rodkagen" er formodentlig
ved at løsne sig, og der er fare for at træet vil vælte ud i
Odense A. Landskabsafdelingen kan derfor anbefale, at alle træets
stammer fældes .

I

• Træ nr.3 fra syd er et Birketræ med en diameter på 30-35 cm i
brysthøjde. Træet har et gammelt "barkskrab" som har medført, at
der er begyndende råd i stammen, hvilket på langt sigt vil
medføre, at træet kan knække i stormvejr. Landskabsafdelingen kan
derfor anbefale, at også dette træ fældes".

Under hensyn til det oplyste om træernes tilstand findes
fældning i overensstemmelse med amtskommunens indstilling ikke
at være i strid med fredningens formål.



•

I

I medfør af naturfredningslovens § 34 stk.l, meddeles herefter
dispensation til fældning af træerne benævnt 2 og 3 i
amtskommunens indstilling, mens der til det sydligste af træerne
- en Rød-El - alene meddeles dispensation til fældning ca. l
meter over roden af den del af træet, som i en vinkel på 45
grader rækker ud over Odense A.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens §34. stk.2
jfr. § 13 nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for
Overfredningsnævnet. Herom, og om udnyttelse af en sådan
tilladelse inden ankefristens udløb, henvises til vedlagte
genpart af nævnets fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag
af Naturfredningslovens § 13 og § 34.

Chr. Siersted.
formand.

l.) Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen,
Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.

2.) Knud Jacobsen,
Langelinie 27,
5000 Odense C.
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•

Ved en skrivelse af 11. januar 1989 har Odense Zoo ansøgt nævnet
om tilladelse til opførelse af 2 nyanlæg, der med henvisning til
vedlagte kort og tegninger er beskrevet således:
I.Anlæg for sydamerikanske dyr. (bilag la-e).

Anlægget omfatter et ca. 190 m2 hus i 1 etage opført med
stålspær, med eternittag og panelvægge i diskrete farver,
Væghøjde 2,5 m., rygningshøjde 5 m.
Placeringen af staldhuset er i overensstemmelse med havens
generalplan og er ønsket placeret i områdets nordlige del, for
at opnå optimale lysforhold indendørs, for den beplantning der
skal dække sydfacaden og for dyrene på øen udenfor.
Udendyrsanlægget omfatter ca 900 m2 til blandt andet tapir,
alpakka, nandu og dødningehovedaber.Anlægget er omgivet af en
ca. 1m. dyb tørgrav og der er anlagt en publikumssti omkring
det. Denne sti kræver en bredsikring af åen på ca. 2 x 5 m. Det
vil ikke være nødvendigt at fælde træer udover en ca. 6 m høj
Ulmus x hollandia nWredein med grønne blade, som står ca. 6 m
fra åen nord for eksisterende elefantanlæg.
Anlægget opføres på areal for eksisterende elefantanlæg, og
eksisterende elefanthus i 2 etager nedrives, hvilket forskønner
å-området betydeligt .

:
•

2.Anlæg for europæiske dyr (bilag la + 2 a-e) Anlægget omfatter
2.500 m 2 i havens sydligste del. Område 1 omfatter
eksisterende dam som overdækkes med net som fritflyvningsanlæg
til vadefugle. Spisehus langs å nedrives. Der opføres 1 lavt
træhus til vinteropbevaring af fuglene.
Område 2 bI-iver åbent storkeareal og nr. 3 et kaninanlæg. Nr.
4 rummer frianlæg for ræv og grævling med volierer til egern og
skovfugle. Mod øst opføres et lavt træhus til ræv og
grævlings-kedler og diverse terrarier. Område 5 er en mini
fynsk kultursteppe og nr. 6 et støbt areal med lave sider til
vaskebjørne.



-2-
Arealet er ryddet for de bygninger, som omtales i lokalplanen
side 9 pkt. 10.2. Træfældning er ikke nødvendig for anlæggets
udførelse.

I

Opførelsen af de nævnte anlæg vil ske delvis inden for området af
kendelse af 11. februar 1925 om fredning af bredderne ved Odense
å, og i henhold til denne kendelse kræver bredsikringen og
opførelse af bygningerne nævnets godkendelse. Det bemærkes, at
det ansøgte ikke kræver tilladelse i henhold til
naturfredningslovens § 47 a om åbeskyttelseslinie, idet
åbeskyttelseslinien i området i henhold til samme lovs § 47 stk.4
og § 47 a stk.3 er ophævet ved afgørelse truffet af Skov- og
Naturstyrelsen den 9. februar 1987.

Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 26.
januar 1989 meddelt ikke at have indvendinger imod, at der
meddeles dispensation til det ansøgte. Amtskommunen har dog
henledt opmærksomheden på, at gennemførelse af det ansøgte
tillige kræver tilladelse fra Fyns Amtskommune i henhold til
vandløbsloven, såfremt der foretages bredsikring ud over
almindelig vedligeholdelse.

: Under hensyn til det oplyste om det ansøgtes udseende og
beliggenhed, og idet området allerede er udbygget som Zoologisk
Have og det ansøgte derfor ikke findes at stride mod fredningens
formål, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens §
34, stk.l, dispensation fra den nævnte fredningskendelse til
gennemførelse af det ansøgte.

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
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fremsendelsesskrivelse af dags dato med uddrag af
Naturfredningslovens § 13, § 34 og § 58.

Chr. Siersted.

Odense Zoo,
att. direktør Søren
Sdr. 80ulevard 320,
5000 Odense C.
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Ved en skrivelse af 9. juni 1989 har De ansøgt om tilladelse til
i forbindelse med opførelse af anlæg for sydamerikanske dyr atet 0llJrådeomfattet affælde et udlevet poppeltræ, som står inden for ~~~~~~
kendelse af 11. februar 1925 om fredning af bredderne ved Odense
å.
I skrivelsen er oplyst, at træet flere gange er beskåret efter
grennedfald, og at Stadsgartneren har anbefalet fældningen.

Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen, har telefonisk meddelt
nævnet at kunne tiltræde, at træet fældes.

Efter det oplyste findes det ikke at være imod fredningens formål
at fælde træet, og i medfør af naturfredningslovens § 34 stk.l,
meddeles dispensation hertil.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens §34 stk.2, §
13 stk.log § 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.2, § 13 stk.log § 58.

Chr. Siersted.
formand.

Odense Zoo,
Sdr. Boulevard 320,
5000 Odense C.
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Ved en skrivelse af 12. februar 1992 har Odense kommune
fremsendt Deres ansøgning om etablering af en terrasse til
cykelparkering og etablering af en ny adgangsvej på ejendommen
matr. nr. 606e Odense bygrunde, adressen Klaregade 37, der er
indrettet som restaurant.

Nævnets godkendelse
Odense å er fredet
vil blive udført

er påkrævet, idet en 2 meter bræmme langs
ved fredningskendelse , og idet projektet

inden for åbeskyttelseslinien, jfr.
naturfredningslovens § 47a.

Fyns Amt, landskabsafdelingen, indstillede i en skrivelse af
24. februar 1992, at det af dem i første omgang fremsendte
projekt ikke blev godkendt. Fyns Amt anførte vedrørende dette
projekt, at det indebar en udviddelse af fortovet og
gadeniveauet, sådan at åbrinken i strid med nævnte
fredningskendelse og bestemmelser i naturfredningslovens § 47a
ville forsvinde.

Samtidig meddeltes, at et projekt efter følgende
retningslinier ville kunne indstilles til godkendelse:
l) der etableres en gangbro fra Klaregade langs husmuren

frem til den nye trappe i den bredde, som den eksisterende
repos her,

2) selve platformens bredde reduceres, svarende til gangbroen
plus en cykellængde (regnet vinkelret fra husmuren),
hvorved der netop kan blive plads til tværparkering af
cykler langs gangbroen, og

3) gelænderet langs både cykelbås og trappe/gangbro udformes
på samme måde som gelænderet over Klaregadebroen, så
det åbne præg bevares.

De har herefter tilsendt nævnet nyt proj ekt med ændringer i
overensstemmelse med de af Fyns Amt angivne retningslinier.

o..ot \ SI 1/7 - QOQ
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Fyns Amt har telefonisk meddelt nævnet, at det nye ændrede
projekt kan indstilles til godkendelse.

Under hensyn til det oplyste og ved besigtigelse konstaterede
om ejendommens beliggenhed og udseende meddeler nævnet herved
dispensation dels i medfør af naturfredningslovens S 34,
stk.1, fra nævnte fredningskendelse, dels fra
naturfredningslovens S 47a om åbeskyttelseslinie til
etablering af det ansøgte i overensstemmelse med det nye
ændrede projekt.

Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens S 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.2, § 13, stk.1 og §

58.

Opmærksomheden henledes
indhentes fra andre
bygningsmyndigheden,Odense

på,at godkendelse
myndigheder,

Kommune.

tillige
herunder

skal
fra

Chr. Siersteq..
formand.~ ~/
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Waddi Aps,
Odensevej 18,
5260 Odense S
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Diabetesforeningen
Landsforeningen for sukkersyge
Filosofgangen 24
5000 Odense C

Ved skrivelse af 16. februar 1993 har De ansøgt om fredningsnæv-
nets tilladelse til at fælde et træ - piletræ - på ejendommen
matr. nr. 6-b, Odense bygrunde, placeret ved Odense A.

Træet er placeret en halv meter fra Deres parkeringsplads nede
ved åen. Træet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3.
november 1926, hvorefter større træer indenfor en afstand af 5
meter fra åkanten ikke må fjernes uden fredningsnævnets tilladel-
se.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 6. marts 1993 bl.a. har udtalt:

"Miljø- og arealafdelingen har besigtiget træet og vur-
derer umiddelbart, at der ikke er nogen akut fare for,
at træet vælter.
På den anden side kan det ikke udelukkes, at træet kan
ødelægge den støbte åkant, hvis det falder.
Da vi allerede har haft sager om fældning af træer
langs med Odense A, og der sandsynligvis vil komme fle-
re, skal vi foreslå nævnet, at der indkaldes til møde
og besigtigelse på stedet med henblik på en principiel
stillingtagen til spørgsmålet."

Fredningsnævnet har herefter afholdt møde og besigtigelse i sagen.
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Under mødet udtalte repræsentanten for eJeren, at man finder det
uheldigt, at der skalofres store belob hver gang, træerne ned mod
Odense A vælter i stormvejr. De to tidligere træer har kostet hver
ca. 10.000,00 kr. at få fjernet. Vedrorende nærværende træ vil ud-
gifterne formentlig beløbe sig til større beløb, idet det ikke kan
udelukkes, at noget af parkeringspladsen vil blive ødelagt, så-
fremt træet vælter.

Naturfredningsforeningens repræsentant udtalte, at man bør respek-
tere fredningen og træerne langs Odense A har stor betydning for
helhedsindtrykket. Nærværende træ er et af mange, der udgør en
helhed. Såfremt man giver tilladelse til at fælde dette træ, der
ikke tilsyneladende lider af nogen sygdom eller akut er i fare for
at vælte, vil det kunne få uheldige konsekvenser på andre træer
langs Odense A.

En repræsentant for Statsskovdistriktet udtalte, at man ikke kan
udtale sig om, hvornår træet vælter, det kan ske om nogle måneder,
men det kan også ske om 10 år eller mere. Umiddelbart kan man ikke
konstatere nogen sygdom i træet.

Der var ikke givet møde fra Odense Kommune eller Fyns Amt.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet ikke finder grundlag
for at meddele tilladelse til fældning af træet, idet der ikke er
konstateret nogen sygdom i træet, og der heller ikke er nogen u-
middelbar risiko for, at træet vil vælte, og såfremt træet vælter, 1')
vil det vælte ned i åen, hvilket formentlig alene vil medføre eks-
tra oprydningsomkostninger. Fredningsnævnet finder derimod, at
træets stabilitet vil kuone forbedres ved, at der foretages en be-
skæring af træet efter anvisning af tilsynsmyndigheden, således at
risikoen for, at træet vælter, minimeres.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
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Odense Zoologiske Have
Sdr. Boulevard 320
5000 Odense C

Ved skrivelse af 1. december 1992 har Odense Zoo ansøgt om tilla-tt delse til opførelse af en bro over Odense A ved Odense Zoologiske
Have.

Baggrunden for ansøgningen er, at Odense Zoologiske Have ønsker
at skabe adgang til det område, som skal inddrages i den planlag-
te udvidelse af Zoologisk Have til eng- og moseområdet øst for O-
dense A.

Det ansøgte kræver
fredningskendelse af
fredningsnævnet skal

fredningsnævnets tilladelse i henhold til
26. september 1927, hvoraf bl.a. fremgår, at
føre tilsyn med følgende:

"

1. Udgravninger, støttemure, bolværker og opfyldnin-
ger i Aakanten.

2. Opførelse af nye bygninger eller forandring af æl-
dre bebyggelse på det fredede område, hvorved be-
mærkes:
a. Indenfor en afstand af 2 meter fra Aabredden må

kun bygges småbygninger såsom lysthuse, pavillo-
ner etc., og disse må ikke gribe forstyrrende
ind i Alandskabets karakter.

b. I øvrigt indskrænker tilsynet sig til bygninger-
nes udseende, således at dette ikke i væsentlig
grad må virke imod f~edningens formål.



"

Formålet med fredningen er, at Odense A på grund af dens skønhed,
ejendommelig og væsentlige betydning for almenheden skal værnes og
bevares som naturværdi for Odense by og omegn.

Fyns Amt har i skrivelse af 28. oktober 1993 udtalt:

"Miljø- og arealafdelingen har herfra ingen indvendin-
ger imod opstilling af broen.
Vi skal dog henstille, at pillen i Odense å placeres så
tæt som muligt på det nuværende zoo's bredside, af hen-
syn til åfartens sejlads."

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet udtalte Fyns Amts repræsentant, at man kunne godkende
projektet, men man kunne også godkende, såfremt broen blev udført
i træ.

Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig imod det ansøgte, idet
man ikke var interesseret i, at Odense Zoologiske Have skulle ud-
vides til den anden side af åen.

Fredningsnævnet tilkendegav, at man principielt kunne gå ind for,
at der blev etableret den ønskede bro, men på betingelse af, at

.. Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilladelse til udvidelsen øst
for åen, at broen opføres i træ, at broen bliver symmetrisk, og
at man forsøger at lave en mere spændende bro og ikke en industri-
præget bro, som i den konkrete ansøgning.

Ved skrivelse af 5. oktober 1993 har ingeniørgruppen Torben Hansen
fremsendt et ændret projekt vedlagt tegninger.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til at opføre den
ansøgte bro i henhold til det nu ved skrivelse af 5. oktober 1993
fremsendte projekt, idet dette projekt opfylder de betingelser,.
som nævnet stillede ved mødet. Fredningsnævnets tilladelse medde-



e les
sat
til,
side

i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, og er fort-
betinget af, at Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilladelse

at Odense Zoologiske Have kan udvide sit areal til den anden
af åen.

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

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

tt Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

formand

lit
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Odense Magistrat. 2. afdeling
Stadsgartnerens afdeling
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Ved skrivelse af 1. oktober 1993 fremsendt gennem Fyns Amt har
kommunen ansøgt om tilladelse til at fælde et egetræ i Den Fynske
Landsby. træet er placeret tæt ved Odense A.

Træet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 3. november
1926 ifølge hvilken større træer indenfor en afstand af 5 m fra O-
dense A ikke må fældes uden fredningsnævnets tilladelse.

Fyns Amt har ved fremsendelsen udtalt, at man kan anbefale dispen-
sation, idet amtet efter besigtigelse finder, at træet ingen sær-
lig betydning har for oplevelsen af åens omgivelser. Endvidere er
der tale om et 2-delt træ, som er tydeligt undertrykt af en meget
dominerende og flot ask.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 dispensation til fældning af det omhandlede egetræ.

Afgørelsen er enstemmig.

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

St.J t'~\\ /7- ooL.t~ l
)



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

REb. NR. O (L( '2... _ Ob

Dato: 13 .12 .93 .
Journal nr.: f r s. 88/1993

Odense Magistrat. 2. afdeling
Stadsgartnerens afdeling
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Ved skrivelse af 17. august 1993 fremsendt gennem Fyns Amt har O-
dense kommune ansøgt fredningsnævnet om etablering af isætnings-
og ophalerpladser i Odense A. Ansøgningen drejer sig om tilladelse
til at etablere 6 pladser i åen på de steder, hvor sejladsen star-
ter og slutter samt ved stemmeværkerne.

De 5 af pladserne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
3. november 1926 - fredning af Odense A - hvorefter nævnet skal
føre tilsyn bl.a. med udgravninger, støttemure, bolværker og op-
fyldninger i åkanten.

Fyns Amt har ved fremsendelsesskrivelsen udtalt, at isætnings- og
ophalerpladserne ikke vil virke skæmmende på omgivelserne. End-
videre vil de forbedre forholdene for offentligheden samtidig med,

e at færdslen kanaliseres , hvorved "nedslidningen" af naturen for-
mindskes.

På denne baggrund har amtet ingen indvendinger imod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelsesla-
vens § 50 tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen er enstemmig.

SN \2l\(r-00Ltl;\'2-
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
TOftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520

Dato: 13. december 1993
Journal nr.: frs. 77/1993

Odense Magistrat. 2. afdeling
Trafikafdelingen
Nørregade 60
5100 Odense C

tt Ved skrivelse af 21. juni 1993 vedlagt tegning har Odense kommune
ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til forlægning af Odense åsti
ved Kastanievejbroen.

Baggrunden for ansøgningen er, at man ønsker at forbedre trafik-
sikkerheden for Odense åsti's passage ad Kastanievej.

Arealet er omfattet af Odense A-fredning, hvoraf det bla. fremgår,
at fredningen medfører, at fredningsnævnet fører tilsyn med ud-
gravninger, støttemure, bolværker, opfyldninger i åkanten samt op-
førelse af nye bygninger eller forandring af ældre bebyggelse på
det fredede areal.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet var der enighed mellem de fremmødte om, at det vil væ-
re en udmærket ide at føre stien ned under broen og lave en form
for brokonstruktion. Der blev givet udtryk for skepsis med hensyn
til den foreslåede hængebro, og det af taltes herefter, at kommu-
nen skulle undersøge, om det var muligt at lave en anden brokon-
struktion.

Odense kommune har nu fremsendt en ny ændret brokonstruktion
tegning nr. 14.



Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte brokon-
struktion tegning nr. 14. Det ansøgte ses ikke at stride mod
fredningens formål. Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50 og er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslavens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla- tt,
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt. r:

L.'~~
formand

lit
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FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 17.08.94
Sag nr. F. 39/1994

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Odense Kommune, Trafik- og Vejkontoret,
Nørregade 36-38, 5000 Odense C.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af-nær-
værende meddelelse.

p • N •V .

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbæk vej 100, 5220 Odense Sø.
3.
4.
5 .

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite,
Johs. Larsensvej 22, 4.tv., 5220 Odense Sø.

6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling
Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.

1165 København K.
Preben Nielsen,

for Fyns Amt, vi



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20· Telefax 6471 SS 20

Moafagefl
Sl<ov-ogNaturstyrefsen

1 ($ AUG. 1994

Dato: 1 7 • O8 • 94 •

Journal nr.: fr s. 39/94.

Odense Kommune
Trafik- og Vej kontoret
Nørregade 36-38
5000 Odense C \

Ved skrivelse af 7. juni 1994 vedlagt diverse tegninger har Oden-
se kommune ansøgt fredningsnævnet om godkendelse af et projekt-
forslag til en ny støtte væg langs Filosofgangen imellem slusebro-
en og Afartens udløb.

Baggrunden for ansøgningen er, at den nuværende støttevæg er un-
derminieret.

Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse, idet området er
fredet ved kendelse af 11. februar 1925, hvorefter fredningsnæv-
net bl.a. skal føre tilsyn med støttemure.

e Fyns Amt har i skrivelse af 30. juni 1994 udtalt, lat man ikke har
indvendinger imod den ansøgte udskiftning, idet der er tale om en
nødvendig reparation af en underminieret støttevæg.

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet fredningsnævnet lægger til grund, at der er tale om en nød-
vendig reparation, meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til
det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,

eaministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1"2.. U/ '+ . 1900 \ m(
Akt. nr. \'6 \ f'"



(i /~ 2. (JO

\, FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 2 O • 02 • 9 5 •

Journal nr.: f r s. 66 /94 .

Odense Kommune
Miljø- og Ejendomsforvaltningen
Byggesagskontoret
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Ved skrivelse af 30. november 1994 vedlagt diverse tegninger, har
kommunen ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af 8
boliger på ejendommen matr. nr. l-æ, Odense Jorder, beliggende
Palnatokesvej 30, Odense.

Ejendommen er omfattet af A-fredningen gennem Odense by, hvoraf
bl.a. fremgår, at nævnet fører tilsyn med opførelse af nybygnin-
ger.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 13. december 1994 bl.a. har udtalt:

"

Nybyggeriet med det ret flade tag knyttes til en eksi-
sterende bebyggelse, der ligger med facader mod åen og
mod Palnatokevej.
Det er Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at bygge-
riet vil kunne indgå med en forholdsv.is beskeden på-
virkning af åområdet, fordi det bliver lavere end den
eksisterende "forbygning" ud mod Palnatokevej, men at
afdelingen ud fra en ideel betragtning hellere havde
set området friholdt for byggeri, da grunden grænser
til et rekreativt, ubebygget areal (kolonihaver og
skov) mod øst.



Fredningsbestemmelserne levner imidlertid kun fred-
ningsnævnet mulighed for censurerende indgreb i for-
hold til projektet, og på den baggrund finder Miljø-
og Arealafdelingen ikke grundlag for at udtale sig i-
mod den ansøgte dispensation i henhold til naturbeskyt-
telseslovens § 50.

"

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet ikke har indvendinger
mod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,

stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes
udløbet og bortfalder, såfremt
efter, den er meddelt.

før ovennævnte klagefrist
den ikke er udnyttet inden 3

er
år

• RaunhO~

næstformand

lit



\
J'

.v1oc~nqet ;
3kov- {ja l'laIL1(3!'/(~:"'3-=:

\ 4Q ,06

FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 20.02.95
Sag nr. F. 66/1994

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Odense Kommune, Miljø- og Ejendomsforvaltningen,
Byggesagskontoret, Nørregade 36-38, 5000 Odense C.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P. N. V.

• MOdtaget I
Skov- og Naturstyr9lS8f1

2 1 FEB. ~Q~,'i
Iv vy

~ 1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Fyns Amt, Natur- og vandmiljøafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.
3. Arkitektfirmaet Gråbrødrene, Lottrups Gård 9, 5000 Odense C.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Preben Nielsen,

Johs. Larsensvej 22, 4.tv., 5220 Odense Sø,
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, vi

Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe .

• \1iljørninisteriet
Skov-ogNuturstyre~en
J.nr. SN \ ~ \\ J 7 - O o'-\.'-\ ø:
Akt. nr. \0
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,'jkov- og Naturst'Jre1qer

4t, FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

X
Assens, d. 10.05.95
Sag nr. F. 27/1995.

\4~"OO

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen,
Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

P.N.V.

overass.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
2. Odense Zoo, Sdr. Boulevard 320, 5000 Odense C.
3. Kommunalbestyrelsen i Odense, Nørregade 36-38, 5000 C.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Preben Nielsen,

Johs. Larsensvej 22, 4. tv., 5220 Odense Sø.
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, v/

Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.
7. Arkitektfirmaet Stærmose & Isager K/S, Overstræde 8, 5100 C.

_'li ml~~~.~rc;rt21
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FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 6471 5520

Dato: 10 .O5 .95 .
Journal nr.: f r s. 27/ 95 .

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Amtsgården
Ørbæk vej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse fremsendt gennem Fyns Amt den 29. marts 1995 har O-
dense kommune ansøgt om tilladelse til opførelse af en administra-
tionsbygning, en toiletbygning samt et abehus indenfor det fredede
område langs Odense A ved Odense Zoo.

Efter fredningsbestemmelserne skal nævnet godkende
udseende, således at dette ikke i væsentlig grad må
fredningens formål.

bygningernes
virke imod

Amtet har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i over-
ensstemmelse med de fremsendte tegninger og rids.

Tilladelsen, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-



/ :JJoataQ"'1 :
~1(0\II0 og NaturstvrnlS"=p;

~ UI \~~:::, to N ~/·

FREDNINGSNÆVNET
FOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 05.07.95
Sag nr. F. 38/1995

RtG pH'~
a.. "i~X~ ly Q .00

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Arkitekt m.a.a. Erik Absalon Smidt
Arkitektfirmaet Gråbrødrene
Lottrups Gård 9
5000 Odense C

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

p • N .V .

53, 2100 København ø.
Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen,
3. Kommunalbestyrelsen i Odense
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Preben Nielsen,

Johs. Larsensvej 22, 4. tv., 5220 Odense Sø.
6. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, v/

Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.

):1\\\'~ -Q0<:J \
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Dato: 05 .O7 .95 .
Journal nr.: f r s. 3 8 / 9 5 .

Arkitekt m.a.a. Erik Absalon Smidt
Arkitektfirmaet Gråbrødrene
Lottrups Gård 9
5000 Odense C

Ved skrivelse af 15. juni 1995 har De forelagt fredningsnævnet
et spørgsmål vedrørende ændringer af de boliger for psykisk ud-
viklingshæmmede, som ønskes opført på ejendommen matr. nr. l-æ,
Skt. Jørgensmark, Odense Jorder, beliggende Palnatokesvej 30,
5000 Odense C .. Der er efter projektet foretaget enkelte ændrin-
ger i forhold til fredningsnævnets tilladelse af 20. februar
1995 (frs. 66/1994).

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 20. juni 1995 har indstillet til godkendelse af æn-
dringerne.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele tilladelse til opførelse af bygningerne i overens-
stemmelse med oprindelige tegninger og med de i skrivelse af 15.
juni 1995 indeholdte bygningsmæssige ændringer, der hovedsagelig
består i, at beboerfløjen "rettes ud" og skydes ca. 1,5 m ud i-
mod den offentlige sti, og at den østlige del af beboerfløjen er
trukket ca. 0,7 m tilbage i forhold til stien.



FREDNINGSNÆVNETFOR FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 10 20

Assens, d. 15.08 1995

Sag nr. F.40/1995

Hermed fremsendes genpart af nævnets skrivelse af dags dato til:

Odense kommune

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Vermunds-
gade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra modtagelsen af nær-
værende meddelelse.

p • N .V .

Alice Knudsen
overass.

><i.
e 2 •

3.
4.

6.

7.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Preben Nielsen,
Johs. Larsensvej 22, 4. tv., 5220 Odense Sø.
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt, vi
Flemming Byskov, Bystævnevej lA, 5750 Ringe.
Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, 5600 Faaborg.

I



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64711020 - Telefax 64 71 5520

EOTOKOPt

Dato: 15. august 1995

Journal nr.: Frs. 40/95

Odense kommune

Magistratens 2. afdeling
Nørregade 36-38
5000 Odense C.

• Ved skrivelse af 22. juni 1995 har Odense kommunes Park- og Kirkegårdskontor ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at fælde en række træer langs Odense A, dels under
hensyntagen til at træerne viser tegn på ælde og dårlig vækst, dels under hensyntagen til
almindelig træpleje.

Træerne er fredet ved kendelse af 11. februar 1925, hvori det hedder: "Større busketter
og krat indenfor en afstand af 2 meter og større træer indenfor en afstand af 5 meter fra
åkanten må, bortset fra almindelig styning og beskæring, ikke fjernes uden frednings-
nævnets tilladelse, hvis ikke et byggeri nødvendiggør det. "

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet fremkom der
fra Odense kommunes repræsentanters side ansøgning om yderligere fældning af nogle

træer.

Nævnet gennemgik sammen med Odense kommunes repræsentanter og en repræsentant

for Fyns Amtskommune de træer, som Odense kommune ønsker fældet. Træerne blev
fortløbende nummereret.

Nævnet traf herefter følgende afgørelse vedrørende de enkelte træer:

Ad 1, birk - tilladelse til fældning.

Ad 2, ahorn - tilladelse til fældning.

Ad 3, 6 piletræer - afslag på fældning .

•
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Ad 4, ahorn - afslag på fældning.

Ad 5, 5 piletræer - tilladelse til fældning.

Ad 6, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 7, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 8, elmetræ - tilladelse til fældning.

Ad 9, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 10, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 11, 4 piletræer - tilladelse til fældning.

Ad 12, piletræ - afslag på fældning.

Ad 13, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 14, ahorn - tilladelse til fældning.

Ad 15, 1 birk og 1 elm - tilladelse til fældning.

Ad 16, birk - afslag på fældning.

Ad 17, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 18, birk - tilladelse til fældning.

Ad 19, birk - tilladelse til fældning.

Ad 20, elm - tilladelse til fældning.

Ad 21, elmetræ og krat samt bøgehegn - tilladelse til fældning.

Ad 22, ahorn - tilladelse til fældning.
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Ad 23, piletræ - tilladelse til fældning.

Ad 24, elgtræ - tilladelse til fældning.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives

skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen, der ikke må udnyttes, før ovennævnte klagefrist er udløbet, bortfalder, så-
fremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

s. Raunholt
næstformand



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
nf. 6471 1020 - Telefax 6471 5520

Dato: 7. august 1997
Frs. 34/1997

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

REG. NR. D ISI~. ()o·

• Vedr.: Deres j.nr. 8-70-51-8-461-22-97 .

Ved skrivelse af 26. juni 1997 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Odense Vand-
selskab om tilladelse til udvidelse af forklarings- og regnvand stanke på Ejby Mølle Ren-
seanlæg, alt i overensstemmelse med vedlagte tegninger og rids.

Dele af rensningsanlægget er omfattet af fredningen for Odense A, jf. kendelser af 11.
februar 1925 og 25. november 1926, samt udtalelse fra Overfredningsnævnet af 3. no-
vember 1926.

Det fremgår af fredningen, at bygninger inden for fredningsgrænsen skal godkendes af
fredningsnævnet.

• Tankene er lave, ca. 0,25 meter over terræn, dog med rørgange og kørebroer lidt høje-
re, ca. 1-1,3 meter over terræn.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen udtalt, at man ikke har indvendinger mod udvi-
delsen.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet lægger vægt på, at tankene opføres i tilknytning til eksisterende anlæg,
og at tankene kun i meget begrænset omfang hæver sig over terrænet.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives 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 ud ttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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•
Ved skrivelse af 29. januar 1998 har Fyns Amt fremsendt en an-
søgning for Hans Thomsen, Frederiksberg 8, 5672 Broby, om tilla-
delse til at opsætte en ikke permanent bro over Odense A. Broen
skal max. bruges 4 gange i løbet af sommeren 1998 i forbindelse
med koncerter i Den Fynske Landsby.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. novem-
ber 1926, hvorefter broens etablering forudsætter fredningsnæv-
nets tilladelse.

• Det fremgår af kendelsen bl.a., at der indenfor en afstand af 2
meter fra åbredden kun må bebygges små lysthuse eller lignende,
og at disse ikke må gribe forstyrrende ind i ålandskabets karak-
ter. Endvidere skal fredningsnævnet føre tilsyn med følgende for-
anstaltninger: Udgravninger, støttemure, bolværker og opfyldnin-
ger i åkanten samt opførelse af nye bygninger eller forandring af
ældre bebyggelse på det fredede areal.

Fyns Amt har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet, at der som for-
søg meddeles tilladelse til opsætning af den ikke permanente bro

•i 1998 på samme vilkår som stillet af Odense Kommune.

Odense Kommune har som vilkår for en tilladelse stillet følgende



vilkår:

Fyns Amt - tlf. 6556 1510 el. 6556 1810 - skal give til-
ladelse til udlægning af den ikke permanente bro over O-
dense A.

I forbindelse med montering og demontering af broen kan
der opstå s~ader på græs og grussti. Skaderne skal ud-
bedres umiddelbart efter broens demontering.

Broen skal fjernes efter hver koncert. I tilfælde, hvor
to koncerter afholdes inden for få dage, kan det aftales
med Jørgen Edgar Hansen, at broen ikke behøver at blive
fjernet. •
Tilladelsen gives for 1998.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der
efter fredningsnævnets opfattelse ikke strider mod fredningens
formål.

Tilladelsen er kun gældende for 1998 og betinget af at even-
tuelle skader på græ og grussti skal udbedres umiddelbart
efter demontering, og at broen skal fjernes efter hver kon-
cert, dog således at, hvis to koncerter afholdes inden for
få dage, behøver broen ikke at blive fjernet.

•
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 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 indgives skriftligt til fredni~gs-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.



.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

næstformand
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Odense kommune
Byggesagskontoret
Nørregade 36-38
5100 Odense C. REG.Nit O ,~:(.. Oe;

Ved skrivelse af 6. august 1998 har Odense kommune på vegne' ejeren af matr. nr. 7-lq

• Hunderup, Odense Jorder, fremsendt en ansøgning om tilladelse til til- og ombygning af

eksisterende villa på ovennævnte ejendom, alt i overensstemmelse med vedlagte tegnin-

ger og rids.

Det fremgår af ansøgningen, at man ønsker at opføre et nyt trappetårn og endvidere op-

føre en tilbygning på 50 m2.

Ejendommen er fredet i henhold til fredningskendelse af 11. februar 1925, hvoraf bl.a.

fremgår, at fredningsnævnet har tilsyn med bygningernes udseende, således at bygnin-

gernes udseende ikke i væsentlig grad må virke mod fredningens formål, som går ud på,

at strækningen langs Odense Å på grund af dens skønhed, ejendommelighed og væsent-

lige betydning for almenheden skal værnes og bevares som naturværdi.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 18. august

1998 har udtalt, at det ansøgte projekt ikke efter amtets vurdering vil få nogen betyden-

de indgriben i området, som i forvejen er præget af villa- og karrebebyggelse. Amtet har

derfor ikke indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der efter fredningsnævnets

4t opfattelse ikke strider mod fredningens formål.
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Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 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 indgives 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. Raunholt
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Fyns Amt
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Vedr.: J. nr. 8-70-51-8-461-27-98.

Ved skrivelse af 29. juni 1998 har Fyns Amt fremsendt en ansøgning fra Odense Vand-
selskab om tilladelse til at lægge en 55 meter lang træfaskine på højre side af Odense Å
ved Ejby Mølle Renseanlæg (åens station 9150-9200 meter).

Formålet med faskinen er at sikre brinken mod erosion fra et regnvandsudløb på mod-
stående side af vandløbet.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1926. Kendels-
ens formål er, at Odense Å på den af kendelsen omfattende strækning på grund af dens
skønhed, ejendommelighed og væsentlige betydning for almenheden skal værnes og be-
vares som naturværdi. Fredningsnævnet skal føre tilsyn med, at bygningernes udseende
inden for det fredede område ikke i væsentlig grad virker mod fredningens formål.

Fredningsnævnet skal udtale:

• Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredning ens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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 indgives 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.

SN 1.1l/}i-- Goli
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Odense kommune
Park - og Vejafdelingen
Nørregade 36-38
Postboks 740
5100 Odense C

Ved skrivelse af 8. september 1998 har kommunen ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til at fælde nogle syge elmetræer i Eventyrhaven. Elmetræerne lider af elmesyge, hvilket
er konstateret ved indsendelse af grene til prøvedyrkning for svampe til Dansk Erhvervs-
gartner Forening.

Endvidere har kommunen anført, at træbroen over Odense Å står for udskiftning med
opstart i september 1998.

En del af træerne er omfattet af fredningskendelse af 11. februar 1925, idet det i fred-
ningskendelsen hedder, at større træer indenfor en afstand af 5 meter fra åkanten ikke
må fjernes uden nævnets tilladelse.

Endvidere fører fredningsnævnet tilsyn med opførelse af bygninger eller forandringer af
ældre bebyggelse i det fredede område.

Formålet med fredningen er at værne og bevare naturværdien omkring Odense Å for
• Odense by og omegn.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 21. sep-
tember 1998 har udtalt:

"Fyns Amt har besigtige t Eventyrhaven og kan bekræfte, at de fleste elme-
træer i haven har elmesyge.

Der er imidlertid kun større træer inden for en afstand af 5 meter fra åen,
som er fredet.

Alle de fredede elmetræer, på når 2-3 træer, som står i den aller vestligste
del af haven, er syge og bør derfor fældes. Vi finder, at det er en god ide at
tilplante med ask og eg.

Odense kommune har i ansøgningen oplyst, at træbroen over åen vil blive
udskiftet, men beskriver ikke nærmere, hvordan broen kommer til at se ud.

Ifølge fredningsbestemmelserne fører nævnet tilsyn med en lang række for-
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anstaltninger omkring åen, uden at broer direkte er nævnt. Fredningsnævnet
har dog tidligere ved Zoologisk Have behandlet en ansøgning om etablering
af en bro over Odense Å.

På denne baggrund "finder Fyns Amt, at Odense kommune bør fremsende en
ansøgning om udskiftning af broen til Fredningsnævnet. Umiddelbart finder
vi, at broens nuværende gelænder af stålrør bør udskiftes med et mere
"eventyragtigt" gelænder af træ."

Odense kommune har som svar på amtets skrivelse oplyst, at der alene er tale om repa-
ration af broen, og at broen er tegnet af en meget anerkendt arkitekt, arkitekt Helvig
Møller. Endvidere kan det ikke lade sig gøre at udføre rækværket i træ.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af de træer, der er syge og som
lider af elmesyge. Dette ses ikke at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet har ingen indvendinger mod, at broen repareres. Men såfremt broen
ønskes udskiftet helt, bedes der fremsendt tegninger til fredningsnævnet til godkendelse.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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 indgives 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. Raunholt

•
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Odense Kommune
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Ved skrivelse af 8. april 1999 har kommunens park- og vejafdeling ansøgt om tilladelse til

opstilling af en mindre og midlertidig iskiosk ved Skovsøen, Fruens Bøge Skov, Odense

ej kommune. Iskiosken ønskes opstillet fra uge 16 til uge 40 i 1999. Kiosken vil blive en vogn,

der kan løftes ind på arealet.

Den nuværende iskiosk er i dag placeret ved Skovalleen, ved broen over Odense Å. Kiosken

ejes og drives af Premier Is. Under renovering af broen kan kiosken ikke blive stående på en

nuværende plads ved broen og skal derfor flyttes til Skovsøen.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 23. april 1999

har udtalt, at amtet ikke har bemærkninger til den midlertidige opstilling af iskiosken ved

ved Skovsøen .

• Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til midlertidig opstilling af en mindre iskiosk

som beskrevet i ansøgningen.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-

turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-

ningsnævnet, 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.

VVI/l/l~f
aunholt
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Ejbyskolen
att. skoleinspektør Rene Kaaber
Ejby Kirkevej 15
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 22. februar 1999 har De ansøgt om tilladelse til at fælde nogle elme-
træer på ejendommen Ejby Kirkevej 4, Odense.

De har oplyst, at træerne efterhånden udgør en sikkerhedsrisiko.

Træerne er omfattet af fredning vedrørende Odense Å, hvoraf bl.a. fremgår, at "større
busketter indenfor en afstand af 2 meter samt større træer indenfor en afstand af 5 meter
fra åkanten må ikke fjernes uden fredningsnævnets tilladelse, hvis ikke et byggeri nød-
vendiggør det. "

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet var beboerne på Kirkevej nr. 4 og nr. 6 også repræsenteret. Der fremkom
en samlet ansøgning om tilladelse til fældning af 3 døde elmetræer og endvidere fæld-
ning af 6 popler.

Alle træerne er omfattet af fredningen.

Repræsentanterne for Fyns Amt og Fyns Statsskovdistrikt anbefalede, at de 3 døde el-
metræer fældes, idet de udgør en sikkerhedsrisiko .

Vedrørende de 6 popler indstillede såvel amtet som statsskovdistriktet, at de ikke bliver
fældet, men alene bliver beskåret. Træerne udgør ikke en overhængende risiko for at
vælte nu, men det kan ikke udelukkes, at det sker senere. Derfor foreslog repræsentan-
terne, at poplerne stynes ned til en højde på 3 meter.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af de 3 udgåede elmetræer, idet
disse udgør en sikkerhedsrisiko.

Endvidere meddeler fredningsnævnet tilladelse til, at de 6 omhandlede popler stynes ned
til en højde på ca. 3 meter, idet det ellers ikke kan afvises, at de udgør en sikkerhedsri-
siko.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskytte1ses-
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lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbe~kyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives 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.

aunholt 4.'/
•
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Odense kommune
Park- og Vejafdelingen
Nørregade 36-38
Postboks 740
5100 Odense C. REG.. NR. Oll{.l. 00.

Vedr.: J. nr. 05.03.05P20-1-97.

• Ved skrivelse af 11. marts 1999 har Odense kommune ansøgt om tilladelse til at udskifte
den eksisterende bro nr. 127 på Skovalleen. Broen går over Odense Å. Der er udarbej-
det et skitseoplæg til en buebro, og projektforslaget er fremsendt med ansøgningen.

Det fremgår af fremsendelsesskriveisen, at buebroens facade udføres med relief i varie-
rende højde. Herved fremhæves undersidens bueform og kantbjælkeundersidens pile-
højde. Broen skal spænde ca. 19 meter og i tværsnit udformes med 2 x 3,25 meter kø-
rebane og 2 x 2,0 meter fortove.

Fyns Amt har i skrivelse af 10. maj 1999 udtalt, at man ikke har indvendinger mod den
ansøgte bro. Efter amtets opfattelse kan broen ikke undgå at blive kønnere end den ek-
sisterende.

Broen skal godkendes, idet området er fredet ved kendelse af 3. november 1926. I hen-
hold til fredningen skal fredningsnævnet føre tilsyn med bl.a. udgravninger, støttemure,
bolværker og opfyldninger i åkanten samt opførelse af nye bygninger eller forandring af
ældre bebyggelse på det fredede areal.

FredningsI?-ævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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 indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede .
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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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Teknisk Landsforbund
Kronprinsensgade 19
5000 Odense C.

Ved skrivelse af 10. juni 1999 har Teknisk Landsforbunds afdelingskontor i Odense, be-
liggende Kronprinsensgade, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at fælde en række
elmetræer, der har fået elmesyge. Træerne er placeret i et haveanlæg direkte til Odense Å
og omfattet af Odense Å-fredningen.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 12. august
1999 har udtalt, at man kan anbefale, at der meddeles dispensation til fældning af træer-
ne, der efter besigtigelse er konstateret angrebet af elmesyge.

Amtet oplyser, at følgende træer er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3. no-
vember 1926:

7-8 stk. 10-15 cm tykke elmetræer, som står parallelt med åkanten, samt 2 stk. 50-60 cm
tykke træer, som står i sydskellet.

Fyns Statsskovdistrikt har udtalt, at man kan anbefale, at træerne fældes, hvis der er tale
om elmesyge.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at fælde de elmetræer, der er angrebet af
elmesyge, idet en fældning af disse træer ikke ses at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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 indgives 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 nyttett;3 år efter. den er meddelt.

S. Raunholt r
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Odense kommune
Park- og Vejafdelingen
Odense Slot
Postboks 740
5100 Odense Sø

Ved skrivelse af 2. august 1999 har Park- og Vejafdelingen i Odense kommune ansøgt
fredningsnævnet om en generel tilladelse til at fælde fredede, syge og døde elmetræer i
Odense kommune.

Baggrunden er, at Park- og Vejafdelingen i denne sommer står for at skulle fælde mange
elmesyge træer. Træerne bliver meget hurtigt syge, og selv meget store træer dør i løbet
af ganske få uger.

Park- og Vejafdelingen oplyser, at man er indstillet på, at hvor træerne fældes, skal der
plantes nye løvtræer, der med tiden tilnærmelsesvis kan blive træer af tilsvarende stør-
relse og udtryk som de fældede elmetræer. Hvor der fældes træer, som er en del af sy-
stematiske beplantninger, f.eks. alleer, skal der plantes, så samme virkning - allevirk-
ning - vil kunne opleves.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i udateret skrivelse har
udtalt:

"
Elmesygen har i øjeblikket karakter af en epidemi, og vi må forvente, at alle
elmetræer, bortset fra få resistente individer, vil dø inden for en kort årræk-
ke.

Odense kommune ejer mange arealer langs med Odense Å, som er omfattet
af den gamle fredning fra 1926. Ifølge bestemmelserne er alle større træer
inden for en afstand af 5 meter fra åen fredede. P.g.a. den store færdsel på!
og langs med åen udgør udgåede elmetræer hurtigt en sikkerheds risiko og
skal derfor fjernes. Da arealerne i forvejen er bevokset med mange forskel-
lige træarter, plejer vi ikke at stille krav om erstatningsplantninger, når disse
træer fældes.

Ud fra et praktisk hensyn vil det derfor være hensigtsmæssigt, at Odense
kommune bemyndiges til, f.eks. frem til 31112-2000, at fjerne syge og ud-
gåede elmetræer fra kommunens arealer langs med Odense Å.

fI~ Og,.~øml lo,"; ~ba1t vil der formodentlig ikke være mulighed for en sådan uddelegering,
,~,~ ... 1..1 i-bolt

, men p.g.a. epidemiens hastige fremskriden må vi forvente, at alle elmetræ-
23 SEP. tøs

I<t rar, ~
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erne langs med Odense Å går ud. Derved er der faktisk tale om en så kon-
kret dispensation, at det bør være muligt at give en sådan tilladelse.

Derimod finder vi ikke, at der er grundlag for at give en generel tilladelse
andre steder i kommunen, idet der her kan være tale om eventuelle erstat-
ningsplantninger , f. eks. ved alletræer .

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet efter omstæn-
dighederne og rent undtagelsesvis at meddele Odense kommune dispensation til at fælde
syge elmetræer langs Odense Å indtil den 31. december 2000 og således, at
fredningsnævnet altid underrettes, når der har fundet fældning sted, med forslag om
genplantning eller indstilling om, at der ikke skal genplantes.

Dispensationen er begrundet i den om sig gribende elmesyge, men denne begrundelse
finder nævnet ikke er tilstrækkelig til at udvide tilladelsen til at omfatte andre træer i
kommunen end træerne langs Odense Å og ikke i en længere periode end frem til 31.
december 2000.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
og de træer, som sagen vedrører, er omfattet af fredningerne langs Odense Å.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2. indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede . Klagen indgives 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.
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Odense kommune
Park- og Vej afdelingen
Nørregade 36-38
Postboks 740
5100 Odense C.

Ved skrivelse af 13. juli 1999 har Park- og Vej afdelingen i Odense kommune ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at fælde nogle elmetræer, der er ramt af elmesyge.
Træerne er placeret langs Odense Å fra Kastanievej til Eventyrhaven og står inden for 5
meter fra åkanten.

Til erstatning for elmetræerne foreslås genplantning med ask og eg.

Fredningsnævnet skal udtale:

Da træerne er angrebet af elmesyge, meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til det
ansøgte på betingelse af, at der genplantes med ask og eg.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives 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 Raunholt tuf

MilJø,. og EnerglmlOlsteru.ilJeSN 199a,. [d. 11/1-001-:)
1 2 OKT. 1999

Akt. nr. Cl
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Charlotte Hansen
Sdr. Boulevard 252, 2. tv.
5000 Odense C.

RE6.Nl O I 't2. . O O .

Ved skrivelse af 24. februar 1999 har De på vegne af Ejerforeningen Sdr. Boulevard
250-254 ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at fælde et par døde og syge træer i
haven. Træerne er placeret inden for en afstand af 5 meter fra åkanten. Ejerforeningen
ønsker at plante nye træer i stedet for de fældede.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 20. maj
1999 har udtalt, at amtet har besigtiget ejendommene og konstateret, at der står 2 udgå-
ede elmetræer inden for en afstand af 5 meter fra Odense Å. Dermed er de omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1926. Amtet anbefaler, at træerne fæl-
des snarest.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at fælde de udgåede træer. Samtidig er
fredningsnævnet enig i, at genplantning med nye træer vil være hensigtsmæssigt. Ved-
rørende træsort kan fredningsnævnet henvise til, at De retter henvendelse til enten Fyns
Amt eller Odense kommune.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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 indgives 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.

MilJø- og Energlmlnlsterie\
_nr. SN 1996 -t~ 11/9 -00 /1-

- 8 NOV. 1999
N<t ..nr. \D
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1\e Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Rambøll
Jernbanevej 65
5210 Odense NV

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360

København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse.

~

P.N~'I../ \

f ~

ice udsen ~
kt.fm.

01. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.

2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø

3. Kommunalbestyrelsen i Odense, 5000 Odense C.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.

5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Kurt Due Johansen, Hjulets Kvar-
ter 268, 5220 Odense Sø

6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svendborg

7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

8. Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.

9. Odense ZOO, att.direktør Hans Aage Kofoed, Sdr. Boulevard, 5000 Odense C.-~.}C'l- og Energiminist~!iet
_.~v- ().) Ol)' "., ,,'" . ~""\J~-·r'.:l.l.·tlsen.1.i:~.,~:'J1r_J- \<I\\(t -~o,ri (
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Rambøll
Jernbanevej 65
5210 Odense NV

Ved skrivelse af 6. december 1999 har De på vegne Odense Zoologiske Have ansøgt om
fredningsnævnets tilladelse til etablering af et Oceanium ved fritflyvningsvoliere i
Odense Zoologiske Have.

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen og vist på vedlagte tegninger og rids. An-
lægget vil bestå af 2 bygninger, et Polarium nærmest Sdr. Boulevard og en lukket voli-
ere med et søkoanlæg samt en jordoverdækket akvariedel og en fritflyvningsvoliere
nærmest Odense Å.

Fritflyvningsvolieren overdækkes med en let stålkonstruktion båret af slanke søjler inde i
volieren og dækkes med et net med 40 mm maskevidde og males i mørk grøn eller sort
farve. Langs volierens perimeter udføres en betonmur , som dækkes af beplantning.

Inde i volieren etableres ved terrænregulering og kunstige klipper et kuperet terræn med
stier og vandløb og en tæt beplantning. Vandet pumpes fra Odense Å til "kilderne" og
opsamles under broen i pumpebrønd, hvorfra det ledes via det plamebaserede filteranlæg
i Okawango tilbage til åen.

Det er intentionen, at hele fritflyvningsvolieren ved en "organisk" form, beplantning og
farvevalg så vidt muligt skal være usynlig for publikum, således at dyrene, fuglene og
landskabet bliver det væsentlige.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Projektet berører 2 fredninger, dels en fredningskendelse fra 1926 i henhold til hvilken
fredningsnævnet alene skal godkende projektets udseende, dels fredningsforslaget fra
Odense kommune vedrørende fredning af Odense Å IS omgivelser.

I henhold til fredningsforslagets punkt 4.2.7. må der ikke opføres bebyggelse uden
fredningsnævnets tilladelse, dog gælder der særlige muligheder for Odense Zoologiske
Have for så vidt angår de områder, der ligger inden for lokalplan nr. 10-380 og 2-492,
men fredningsnævnets tilladelse s~al under alle omstændigheder indhentes til nyanlæg og
byggerier, der ligger inden for 10 meter fra åbredden.

Hovedparten af byggeriet ligger inden for lokalplan 10-380, dog er en mindre del af
området, hvorpå byggeriet bliver placeret, beliggende uden for lokalplanområdet.
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Fredningsnævnet skal herefter tage stilling til følgende:

1. En generel godkendelse af projektets udseende.

2. Tilladelse til at der slås pæle i for at støtte stien ned mod åen.

3. Tilladelse til at der laves en støttemur ,3meter i høj, i en afstand af ca. 5-8 meter fra
åen.

4. Tilladelse til fjernelse af nogle snebærbuske ud for åbningen af betonmuren ned mod
åen over en afstand af 4-5 meter.

Odense Zoologiske Have tilbød under mødet at fjerne en skæmmende, ca. 15 meter lang
betonmur, som er en rest fra Tivoli. Betonmuren ligger direkte ned til åen.

Fyns Amt og Odense kommunes repræsentanter anbefalede det ansøgte. Amtets repræ-
sentant fremhævede, at støttemuren er blevet lavere, og når den endvidere forsynes med
slørende beplantning, kan amtet godkende projektet.

Odense kommunes repræsentant kunne ikke oplyse, hvorfor en mindre del af Odense
Zoologiske Haves område er undtaget fra lokalplan 10-380.

Fyns Statsskovdistrikt, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening havde generelt
ikke indvendinger mod projektet, men alle påpegede det uheldige i at fjerne snebuske-
bevoksning ned mod åen. Friluftsrådet kunne dog acceptere det, hvis der kun blev fjer-
net 4-5 meter ud for åbningen. Statsskovdistriktet kunne acceptere det, såfremt Odense
Zoologiske Have, som tilbudt, vil fjerne en ca. 15 meter lang betonmur ned mod åen.

Danmarks Naturfredningsforening påpegede, at der ikke burde ske udvidelse af stien ned
mod åen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at meddele følgende tilladelser i henhold til
fredningskendelsen fra 1926 og i henhold til fredningsforslag vedrørende Odense Å:

1. Der meddeles till"adelsetil at foretage befæstning med pæle ud for det lovligt belig-
gende Sydamerikahus for at sikre stien ned mod åen. Der må i forbindelse hermed
ske en udvidelse af stiarealet mod åen, dog således at åens løb ikke ændres.

2. Der meddeles tilladelse til at fjerne 4-5 meter snebær ved åen ud for åbningen i be-
tonmuren for at sikre udsigten ned mod åen.

3. Der meddeles tilladelse til at opføre en betonmur som skitseret. Betonmuren skal væ-
re så lav som muligt og maksimalt 3 meter høj og skal sløres med en effektivt sløren-
de, stedsegrøn beplantning.

4. Fredningsnævnet godkender i det hele udformningen af projektet.
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Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense Sø

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360

København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse.

1. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

2. Kommunalbestyrelsen i Odense, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Larsens
Vej 30, 3. th., 5220 Odense Sø

DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svend-
borg

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amts formand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby

Skov~og Natursty{elsen ~ --::l
J.nr. SN 2001 - \~ \ \\ ~~OC r
Akt. nr. l
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Fyens Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved skrivelse af 17. november 2000 vedlagt skitseprojekt har Fyns Amt ansøgt om til-
ladelse til i forbindelse med ombygningen af krydset Kløvermosevej/Tietgens Alle/Sdr.
Boulevard i Odense at etablere 2 nye cykel/gangstibroer over Odense Å, at justere ad-
gangene til stierne langs med Odense Å samt fælde træer, alt i overensstemmelse med
den vedlagte plan.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. november 1926 samt
fredningsforslaget for Odense Ådal.

I henhold til Overfredningsnævnets kendelse fra 1926 må større busketter inden for en
afstand af 2 meter og større træer inden for en afstand af 5 meter fra åkanten ikke fældes
uden fredningsnævnets tilladelse.

Ifølge fredningsforslaget for Odense Ådal skal området bevares i sin nuværende tilstand,
men nævnet kan dispensere til etablering af rekreative stier, og endvidere kan nævnet
tillade, at der bygges nye stibroer og tillade at ændre på eksisterende broer.

Amtet har i fremsendelsesskriveisen beskrevet projektet således:

"
Krydset mellem KløvermosevejlTietgens Alle og Sdr. Boulevard er Fyns
Amts mest uheldsbelastede kryds.

Amtsrådet har derfor godkendt et skitseprojekt og meddelt anlægsbevilling
på 26. mill. kr.

Projektet omfatter en total ombygning af det eksisterende signalregulerede
kryds til et konfliktfrit signalanlæg.

I forbindelse med projektet skal den nuværende bro over Odense Å ombyg-
ges, så den kun benyttes af motorkøretøjer.

For at lette trafikanter etableres 2 stibroer - en på hver side af vejbroen.
Stibroerne placeres med en afstand af ca. 3 meter fra vejbroen. Cykelsti og
fortov langs nordlige side af Tietgens Alle forlægges til ny stibro, ligesom
der sker regulering af stiadgange til Odense Å-stien og stiadgang vest for
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.'
Odense Å.

Under arbejdets udførelse er påtænkt midlertidig ekspropriation af arealer
langs Odense Å til depot og arbejdsareal.

For at kunne etablere stibroeme og justere stiadgangene er det nødvendigt at
fjerne en del træer og busketter, ligesom der vil ske mindre terrænændringer
omkring stiadgangene. Åløbet og selve åkanten vil dog ikke blive berørt.
Efter arbejdets udførelse vil beplantningen blive retableret i samarbejde med
Odense kommune.

"

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Odense kommune, der i skrivelse af 14.
december 2000 har anbefalet det ansøgte.

Odense kommune er i skrivelsen fremkommet med følgende anbefaling under
anlægsarbejdet:

"
• at arbejdspladsen indrettes under hensyntagen til træernes rødder, stam-

mer og lavtsiddende grene,

• at den store pil, der er placeret, hvor der er planlagt depot- og arbejds-
plads, beskyttes grundigt med et solidt fast hegn i min. 5 meters afstand
fra stammens fod,

• at eksisterende beplantning op mod boldbanens hegn beskyttes og sikres,

• at å-stien under hele byggeperioden bør være åben for gående og cyklende
og så vidt muligt ikke benyttes til kørsel med entreprenørmaskiner,

• at arealerne (depot- og arbejdsplads samt skråninger m.v.) efter projektets
realisering afleveres løsnet og med 30 cm muld, og jorden skal ved
grubning og fræsning være løs, bekvem og uden strukturskader, og

• at nyplantning af træer er af en rimelig størrelse (str.: solitærtræer 3-4
meter).

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at etablere 2 nye cykel/gangstibroer over
Odense Å, at justere adgangene til stierne langs med Odense Å samt fælde træer, alt i
overensstemmelse med den af Fyns Amt fremsendte plan.

Fredningsnævnet kan tiltræde de anbefalinger, som er fremsat af Odense kommune i skri-
velse af 14. december 2000.

Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hverken i den
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oprindelige Overfredningsnævnskendelse fra 1926 eller det nu foreliggende fredningsfor-
slag for Odense Ådal.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 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 indgives 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. Raunholt
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Hermed sendes genpart af nævnets skriv.else af d.d. til

Anne Marie og Carl østergaard
Christiansgade 58
5000 Odense C.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360

København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives

til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

P.N.V. ,

0111L +t11"1i4/Z1
/ Alice Knudsen

kt.fm .

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø

Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Lar-
sensvej 30, 3. th., 5220 Odense Sø

DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16,5700 Svend-
borg

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.

9. Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV
Skov-og Natur~txrelsen
J,nr. tiN 2001 G 1:1lill - «>07-
I\kt. nr. 1/ -8tI';-



~ }"'REDNINGSNÆVNET
FORe\ FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 11. april 2002

Journal nr.: Frs. 1112002

Anne Marie og Carl 0stergaard
Christiansgade 58
5000 Odense C.

Ved skrivelse af 27. februar 2002 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at fælde
et piletræ på åbrinken, idet De har anført, at der er overhængende fare for, at der falder
store grene ned i haven.

/

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 6. marts 2002
har udtalt:

"
Træet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3/11 1926 og fred-
ningsforslaget for Odense Å. Ifølge Overfredningsnævnets kendelse må større
træer inden for en afstand af 5 meter fra åen ikke fældes uden tilladelse fra
nævnet. Ifølge forslaget er der ikke noge~ bestemmelse, som forbyder at fæl-
de træer, men ifølge § 4.2.1 skal området bevares i "dets nuværende tilstand"
og ifølge § 4.4 kan Fredningsnævnet tillade, at "fælde løvtræer med diameter
større end 25 cm" .

Fyns Amt har besigtiget træet, som står meget tæt på det gamle havehus. Der
er brækket adskillige grene af, og det kan ikke udelukkes, at der fortsat vil
brække større grene af, som ikke kan undgå at falde ned i huset. Endvidere er
der en "rådden tud" ca. 1 meter over jorden, og det kan ikke udelukkes, at der
har bredt sig råd ind i stammen.

Fyns Amt har derfor ingen indvendinger imod, at træet fældes, men nævnet
bør overveje at stille vilkår om, at der i stedet for plantes en rødel. Fyns Amt
finder ikke, at træet er velegnet til syning, dels p.g.a. den rådne tud og dels
p.g.a. den tætte placering ved huset. Når man styner et træ, vil der helt sik-
kert komme råd i stammen, således at de stynede grene let brækker af i storm-
vejr.

"

Odense kommune har i skrivelse af 4. marts 2002 anbefalet, at der meddeles tilladelse til
træfældningen.



• - 2-

el Fredningsnævnet skal udtale:

Da Fredningsnævnet finder, at træet udgør en sikkerhedsrisiko, meddeles der herved tilla-
delse til fældning af træet. Det henstilles, at der plantes et andet træ i stedet, f.eks. en rød-
el.

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

Nævnets afgørelse kan imedfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgø~elsen 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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FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens SCA1\1
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 .: l'f NE Tl
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•
Dato: 17. maj 2002

Journal nr.: Frs. 12/2002

Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Odense kommune
Park- og Vejafdelingen, Driftskontoret
Odense Slot
Postboks 740
5100 Odense C.

/

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360

København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives

til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

P.N.V.
/ Itil {f I ;7_/> ~ '(:'-1- ~L<: :(fi,(~(/

..Alice Knudsen
kontorfuldmægtig

Kl. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.
2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100,5220 Odense Sø

3. Kommunalbestyrelsen i Odense kommune, Rådhuset, 5000 Odense C.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.

5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Larsens
Vej 30, 3. th., 5220 Odense Sø

6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svend-
borg

e 7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

8. Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
Skov- og N~~~hl'l.
J.nr. SN 2001- /~ 1/79-0097-
Akt. nr. 9. Friluft~p'-det, Scandiagade 13, 2450 København SV

ly
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~FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMT

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 17. maj 2002

Journal nI.: Frs. 12/2002
Deresj. nr.: 04.08.10P20-2-99

Odense kommune
Park- og Vejlafdelingen, Driftskontoret
Odense Slot
Postboks 740
5100 Odense C.

Ved skrivelse af 4. marts 2002 har Odense kommune informeret fredningsnævnet om, at
den midlertidige iskiosk ved Skovsøen i Fruens Bøge flyttes 1'5 meter mod nord. Den
midlertidige iskiosk placeres fortsat på græsset mellem skoven og Skovsøen. Flytningen
sker for at give plads til opførelse af den nye iskiosk. Når den nye iskiosk er opført, fjer-
nes den midlertidige iskiosk, hvilket forventes at ske i starten af maj 2002.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 26. marts
2002 har meddelt, at man ikke har indvendinger mod flytningen af den midlertidige is-
kiosk.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til flytning af den midlertidige iskiosk, såle-
des at den midlertidige iskiosk fjernes, når den nye iskiosk er færdig. Dette forventes at
ske i starten af maj 2002.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 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 indgives 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.
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SCANNET
REG.NR.

Modtaget i
Skov~ Of! NfltUt'stvrelsen.

26 JUNI 2002

CJI\..f'Z.oc

Dato: 25. juni 2002
Journal nr.: Frs. 15/2002 ---- - ---

- - -

Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

e> Dalum Papirfabrik A/S
Dalumvej 116
5250 Odense SV

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-

benhavn K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives til

e
?<J.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.e

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

, _- P.N.V. II
(j{(/t1., ( ,fl/L'~(tilte (
~ Ah~e Knudsen -
kontorfuldmægtig

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100,5220 Odense Sø

Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Larsens-
Vej 30, 3. th., 5220 Odense Sø

DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svend-
borg

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.

Sk 9. Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV
ov-ogNaturs~y, 1

J.nr. SN 2001- /~ /1 l-sb~efJ .
Akt. nr. /6 ~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: 25. juni 2002
Journal nr.: Frs. 15/2002

Dalum Papirfabrik A/S
Dalumvej 116
5250 Odense SV

• Ved skrivelse af 27. marts 2002 har Dalum Papirfabrik A/S ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til at fjerne udgåede og væltede træer i skovområdet, der støder op til Odense
Å.

Papirfabrikken har anført, at man ønsker at fjerne træerne, fordi de dels udgør en sikker-
hedsrisiko , dels skæmmer de området.

Det pågældende stykke af Odense Å er omfattet af fredningskendelserne af 11. februar
1925, 3. november 1926, 25. november 1926 samt fredningsforslag af 12. juli 1999.

Af fredningskendelsen af 11. februar 1925 fremgår del, at '1Større Buskener og Krat in-
denfor en Afstand af 2 meter og større Træer indenfor en Afstand af 5 meter fra Åkanten
må bortset fra almindelig Styning og Beskæring ikke fjernes uden Fredningsnævnets Til-
ladelse, hvis ikke et Byggeri nødvendiggør det".

Ifølge fredningsforslaget kan fredningsnævnet give tilladelse til at fælde træer større end
25 cm, hvis der er tale om privat ejendom, jf. bestemmelse 4.4.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet tilkendegav Odense kommune, at den generelle holdning var, at der bør be-
vares så mange døde træer og så meget dødt ved skove og naturområder som muligt. Det-
te gælder også nærværende område. Man kan bevare træerne som hele, døde træer, som
højstubbe, hvor man har fjernet grene, eller som stammer, der lades tilbage i skovområ-
det. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at der i det ansøgte område er meget lidt
færdsel, og at en del af arealerne er meget lidt synlige. Dette taler for, at man bør fælde
og fjerne så få døde og væltede træer som muligt.

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Fyns Statsskovdistrikt tilsluttede sig i
det væsentlige Odense kommunes udtalelse.

Fyns Amt har udtalt, at der er tale om et unikt område, hvor plejeindgreb bør foretages
varsomt, således at man ikke ødelægger den tilbageværende bevoksning - her tænkes spe-
cielt den frodige underskov og busklaget.
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Af hensyn til Dalum Papirfabriks ydre fremtræden foreslår amtet, at man ved indgangen
til papirfabrikkeb fælder samtlige døde og syge elmetræer ved roden. Amtet opfordrer de-
suden til, at Dalum Papirfabrik på det øvrige stykke lader nogle af de døde/syge elmetræ-
er topkappe i en højde af 3-5 meter, således at der står dødt ved tilbage til flora og fauna.

Statsskovdistriktet-fremhævede,~at man godt kunne efterlade en del træer med "høje stød"
på ca. 3 meter af hensyn til insekt- og dyrelivet.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at fælde udgåede og døde træer, der inde-
bærer en ~isiko for skade, og i øvrigt i et vist omfang fælde udgåede og døde træer, der
skæmmer indkørslen til Dalum Papirfabrik AIS. Fældningen bør i vidst muligt omfang
ske, således at der efterlades et antal træer med ~høje stød" på ca. 3-5 meter af hensyn til_
insekt- og dyrelivet./

Fældningen skal i det hele taget foregå så nænsomt som muligt, og der bør ikke køres
med maskiner på eller neden for skrænten.

Fældningen skal ske efter samråd med tilsynsmyndigheden Fyns Amt.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 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 indgives 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 et!'Jtnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
1/ I

~~lj~0V1L. R, have i
I
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FREDNINGSNÆV~~T
FOR

FYNS AlVIT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIf. 6471 !O 20 - Telefax 64 71 5520

RE6.NR. 6' /</2 . O (j L f"s

SCANNET
Dato: 11. jum 2003

Journal nr.: Frs. 251:2003

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrel5en

, 2 JUNI 2GC3

Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Fyns Amt
Miljø-og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Fredenksborggade 15, i360 Kø-

benhavn K., inden -+uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klager: indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

P.N.V.

I ,I
l I J l I I • !J' J I

~-"----- -,,~L'--}/ I

...- .... ~ J

Alice Knudsen
kontorfuldmægtig

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53. 2100 København ø.

Fyns Statsskovdistrikt. Sollerupvej 22, Korinth. 5600 Faaborg

Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset. 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Larsens
Vej 30,3. th., 5220 Odense Sø

Dansk Ornitologisk Forening v/Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10. 5250 Odense
SV

Frilufisrådet, c/o amts formand Christian Jensen, Fuglebakken -+3, Postboks 104,
5610 Assens

Frilufisrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Skov~ogNatw'styrelsen.
J.nr. SN 2001 ~ I'Z. Il/ t -o 007
Akt. nr. 2..4 ~ al.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AJ\tIT
Toftevej 31, 5610 Assens

T1L 64 71 10 20 - Telefax 64 71 5520 Dato: 11. juni 2003
Journal nr.: Frs. 25/2003

Deres j. nr.: 8-70-51-3-461-54-2003
Fyns Amt
.vIiljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

Ved brev af 19. maj 2003 har Fyns Amt ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til opsæt- •
ning af en målestation i Odense A.

Målestationen ønskes etableret i Odense A umiddelbart opstrøms den røde bro over Oden-
se Å. .

Stationen bestar af et lodret rør. som er banket ned i bunden af åen. og pa dette rør fast-
gøres under vand et iltsonderør. P:l bredden etableres et grønt teknikskab, som er ca. 60
cm højt.

Fredningsnævnets tilladelse til projektet er nødvendig etter fredningstorslaget tor Odense
Ådal § 4, hvorefter der er generelt forbud mod at placere tekniske anlæg.

Fredningsnævnet drøftede sagen pi et møde i Odense Zoo i anledning.

På mødet redegjorde amtet nærmere for projektet.

Kommunens repræsentant og Friluftsr:idets repræsentant havde ingen indvendinger mod
det ansøgte.

•
Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride moLi
fredningens formål.

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

Nævnets afgørelse bn i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
frednine:snævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.



•

Side 2/2

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 ar efter. den er meddelt.
/"",

// ///10 / J",/'
( tf~t.~t4J/
S-/Raunholt ,r

I f/
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Daro: ll. JUnI ~003

Journal nf.: Frs. 16/2003

Skov Modtaget i
• og Naturstyrelsen

l 2 JUNI 2003

Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Odense kommune
Byplan- og Miljøafdelingen, Byggesagskontoret
Odense Slot
Postboks 730
5100 Odense C.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-

benhavn K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

P.N.V.
/

/ i '.. ! /' I""

~ ( I.. ~ ~ ~ \_ r.- l. . } I.. <. • t ~ l

~Alice Knudsen
kontorfuldmægtig

2.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, 0rbækvej 100, 5220 Odense Sø

Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Larsens
vej 30,3. th., 5220 Odense Sø

Dansk Ornitologisk Forening vlJan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense
SV

4.

5.

6.

7.

8.

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postboks 104,
5610 Assens --

Skov- og NA.turstYl"eJsen
Frilufisrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV J.nr. SN ?OO j - l 2/1 / 7 - O O 07

Akt ;'. 2') ~
9.
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FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520 Dato: ll.juni 2003
Journal nr.: Frs. 1612003

Odense kommune
Byplan- og Miljøafdelingen, Byggesagskontoret
Odense Slot
Postboks 730
5100 Odense C.

Ved brev af 14. april 2003 har Odense kommune fremsendt en ansøgning på vegne A.rki-
tektfirmaet Thorkild Kristensens Tegnestue til ændring af facaden på bygningen beliggen-
de Kronprinsensgade 23 B, Odense, matr. nr. 304-a Odense bygrunde. •
Kommunen har i fremsendelsesbrevet udtalt, at den ønskede ændring er så væsentlig, :lt

bygningen vil ændre karakter, hvilket betyder, at nævnets tilladelse skal indhentes.

Kommunen har samtidig udtalt, at en renovering af bygningen vil medføre en forbedring i
forhold til i dag, hvor den stadig fremtræder som bagbygning. Arkitektonisk bliver byg-
ningen ligeledes forbedret.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 6. maj 2003 har
udtalt:

Ejendommen er delvist omfattet af Overfredningsnævnets kendelse fra 1926
samt fredningstorslaget for Odense Ådal. •
Ifølge kendelsen fra 1926 pkt. 2 b har fredningsnævnet tilsyn med bygninger-
nes udseende, og ifølge det oprindelige forslags pkt. 4.2.7 kan ombygninger,
som Odense Kommune vurderer medfører ændringer i bygningers karakter,
kun foretages med fredningsnævnets godkendelse.

Da bygningen kun delvist er omfattet af fredningsbestemmelserne, og da faca-
den mod åen (nordvest) kun ændres for så vidt angår dør og vinduer, har vi
ingen ændringer imod ansøgte om-og tilbygning.

"

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Statsskovdistrikt, der i
brev af 25. april 2003 har udtalt, at Statsskovdistriktet ikke har bemærkninger til det an-
søgte.

•
... 2
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Side 2/2

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
kendelsen fra 1926 eller mod fredningsforslaget vedrørende Odense Ådal.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet imedfør af naturbeskyttelsesla-
vens § 50, stk. l.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
NaturkIagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberenigede. Klagen indgives 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 meddel t.
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Nils Rasmussen og Anette Chur
Langelinie 11
5230 Odense M.

Ved brev af 13. august 2003 har De på grundlag af en henvendelse fra Odense kommune
anmodet om dispensation fra Odense Å-fredningen til at fælde den poppel, der står i skellet

• mellem Langelinie 11 og Langelinie 13.

Det fremgår af brevet, at begge lodsejere er indforstået med behovet for at fælde poplen.

I henvendelsen fra Odense kommune fremgår det bl.a.:

"
Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen, retter hermed henvendelse til
Di::mvedrørende et træ på Deres grund ved Odense Å.

Park- og Vej afdelingen er blevet opmærksom på et stort poppeltræ, der luder
ud over Odense Å i skellet mellem Langelinie 11 og 13. Det er blevet vurde-
ret, at træet indenfor en overskuelig fremtid vil udgøre en fare for den offent-
lige færdsel på åen og åstien. Særligt er der risiko for at træet falder i vinter-
halvåret.

Derfor gør Park- og Vej afdelingen hermed opmærksom på, at ansvaret for
eventuelle skader - herunder personskader - forårsaget i forbindelse med at
træet vælter, påhviler ejerne af bredden, hvorpå træet står.

Alle træer 0-10 m fra bredden på private arealer langs Odense Å er dog fredet
indenfor Odense Å-fredningen og fældning kræver dispensation fra denne.
Park- og Vejafdelingen kan anbefale, at der gives dispensation fra fredningen
på baggrund af træets nuværende tilstand og mener, at træet bør fældes inden
efterårets vind og vejr sætter ind.

"

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 28. november 2003
har udtalt:

"
Fredningsnævnet har anmodet om en udtalelse til en dispensationsansøgning
om fældning af en poppel, som står i skellet mellem Langelinie 11 og 13.
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Træet er omfattet af fredningsforslaget for Odense Ådal, og ifølge § 4.4 kan
nævnet tillade at fælde løvtræer med en større diameter end 25 cm (hvilket er
tilfældet) .

Jeg har besigtiget poplen, og kunne ikke umiddelbart finde tegn på, at poplen
var ved at vælte.

Odense kommune har dog i vedlagtemail oplyst, at træet inden for de sidste 2
år har rykket sig 20 cm, og har haft ødelagt brinksikringen, som nu er støbt
om.

Såfremt træet har rykket sig 20 cm på 2 år kan det ikke udelukkes, at det in-
den for en overskuelig fremtid vil vælte. Da træet i givet fald vil nå de offent-
lige arealer på den anden side af åen, udgør træet en sikkerhedsrisiko-. _.

På denne baggrund har vi ingen indvendinger imod at der meddeles dispensa-
tion til at fælde træet.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

På baggrund af de foreliggende udtalelser og tidligere besigtigelse har fredningsnævnet be-
sluttet enstemmigt at meddele dispensation til den ansøgte fældning, idet fredningsnævnet
ikke kan udeluYJæ, at træet kan vælte, og dermed udgør træet en sikkerhedsrisiko.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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.
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Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til

Odense kommune
Byplan- og Miljøafdelingen
Byggesagskontoret
Odense Slot
Postboks 730
5100 Odense C.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn K., inden 4' uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret,
når nævnet har modt2get klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-
de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan
findes på Naturklagenævnets hjemmeside, www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

r1tAI.A~N~%d'1~t4t11
lC~ l8iu sen

kontorfuldmægtig

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø

Kommunalbestyrelsen i Odense, Rådhuset, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Michael Fynsk, Johannes Larsens
Vej 30, 3 .. th., 5220 Odense Sø

DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Finn Eriksen, Nyvej 13,5690 Tommerup

Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg

Friluftsrådet, c/o amts formand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postboks 104,
5610 Assens

9. Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

10. Odense Zoo, att. Birgit Vedel Friis, Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C.

\.2.l V1- - 0001-

http://www.nkn.dk
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Ved brev af 20. januar 2004 har Odense kommune fremsendt et projekt til en udvidelse af
den sydamerikanske ,afdeling i Odense Zoo.

Ansøgningen var vedlagt diverse tegninger.

Odense kommune har i fremsendelsesbrevet oplyst, at bygningernes udformning og ud-
strækning kan godkendes efter lokalplan nr. 10-380 og har i øvrigt ikke haft bemærkninger
til ansøgningen.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 15. februar 2004
har udtalt:

"

•
Ifølge fredningsforslagets 4.2.7 må der ikke opføres bebyggelse m.v., men nyt
byggeri kan finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende 10-
kalplaner . Fredningsnævnet skal dog godkende byggeri nærmere åen end 10
meter.

Ifølge lokalplan 10-380 § 7.1 må egentlige bygninger kun etableres bag den på
kortbilaget viste byggelinie mod Odense Å. Da Dødningehovedabehuset og bro
med skur opføres foran denne linie, forudsætter det nævnets dispensation.

Indianerhytten opføres bag denne linie og mere end 10 meter fra åen og må
derfor antages ikke at forudsætte nævnets godkendelse fra fredningsforslaget.

Begge områder er imidlertid omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25.
november 1926, ifølge hvilken nævnet skal føre tilsyn med bygningers udseen-
de.

Fyns Amt har ingen indvendinger imod, at nævnet meddeler de fornødne tilla-
delser.

"
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet kan i det hele tiltræde Fyns Amts indstilling og meddeler herved dispen-
sation til det ansøgte, der er i overensstemmelse med amtets indstilling af 15. februar
2004.

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

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, 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~
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• Ved brev af 31. august 2004 har Odense kommune forelagt fredningsnævnet en renove-
ringsplan både indenfor og udenfor fredningslinien vedrørende Odense Å ved Det Adelige
Jomfrukloster i Odense. Det vurderes, at der indenfor fredningslinien kun er tale om ryd-
ning af store flader af buske, der kræver tilladelse fra fredningsnævnet.

Renoveringen vil ske under opsyn af Odense Bys Museer. Renoveringsplanen er nærmere
beskrevet i ansøgningen.

Fyns Statsskovdistrikt har udtalt den 18. september 2004, at statsskovdistriktet ikke har
bemærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har den 1. oktober 2004 udtalt, at foreningen ikke fin-
der, at renoveringen strider mod fredningsforslagets intentioner og har anbefalet dispensa-
tion.

Fyns Amt har i brev af 11. oktober 2004 udtalt, at amtet ikke har indvendinger mod gen-
nemførelsen af den ansøgte renovering.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der efter det foreliggende 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
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

JOtJ/ .- /2/0 -0007
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kIageberettigede.

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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