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Navn: Ørbæk kirke neg.nr .. 'T7 }-V7

l:' So.oO

I

Kommune: Ørbæk o sp 100Ejerlav: Ørbæk by 200 m
I ! I

Sogn: Ørbæk 1:4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato, l~ 24/7-1950 10/6-1954 Del af la. Tidl. umatr. gadeareal.
Id lQ. Id 6 5~ og umR. tr.

...
24/7-1950 4/9-1950 Hele Tidl. gad{,

areal. Forbehold ang. ombygn. , tilbygn.
og nybygn. o sted.pa samme

35.§: 24/7-1950 7/9-19 J'J Del af 35a. Tldl. 35.9: og u:natr. gade-
areal. Forbehold ang. ombygn. , tilbygn.
og nybygn. o samme sted.pa

64- 24/7-1950 10/6-1954- Del af 64-. Tidl. umatr. gadeareal.
umatr.
areal 24/7-1950 10/6-1954- Del af umatr. gadeareal.
umatr. dareal 24/7-1950 4/9-1950 Del af umatr. kirkegArdsareal. Tidl. 1-. I



REG.-HR. .,4:rc
l-Part·

'tLtr.ar. I 1 4 .C 65 ~,
fh"Dek '-7 e&eop.'

ADaela.rl
1PH.JtDJfItfGSJlnølf PaR SVUD-
JJOifG AJI'1SRÅDSKRJmS. .7oorg.

n ~JilJiGSOV ERENSltOIlST •
St••pel- og gebyrtrt,
lo~ ar. 140-1937.

Undertegnede gra~er lIaDs Chri8'tiu BondeBlrd Ra8llWlSen, .ørbæk erklllØ"er
81.& .11lig til, aoa ejer at .. tr.år. l ! OB 6$ A af 'rbæk -'7 og aOgll, at lad.

e" areal at ctet'te aatr.nr. fl"ea., ~or at 8itre clen :fri 'eligenbed at Ørbalr
Jdrk••

I Arealet "eskr1 ••• allede.s hele l ! og hele 65 ~.
Fredn1n&en bar ~.lc8llde om.fang I

Arealerne ah ikke 'ebygseø eller ~eplante8 .ed udsigt ••delæggende be-
plantnina. lic.øoa der heller ikke pli arealerne lItl anbri.n&ee "transtol"llator-
atationer. "telet'oD- 0& t.legratraast.r og lignende eller opsættes .kur., lld-
aalg.steder, isboder, .ogne til beboelse eller opbeY~ing at redskaber eller
lipencJe elænhedatoratyrren4e aenstand••

Orabygnin&er, t11bygnt ncer og eventuel nyopterelse erter brand eller
lignende kan kun ak••• d tredning.neYDete godkendel.e.

ror b-edningen k:reYes 1nBen erstatning.
Jeg er enig 1. at oyenetAende fredningstilbud tinglyses tå ain ejendom

_tr.nr. 1 ! 0& 65 l af ørbeItk '7 og sogn.,I PAtalebarettiBet i henhold til t'oranstliende er &ednil1&8l1!ml8t ~or
'yendborg amtsråd.kreds.

~bæt. den 24/7 1950.

(a~.): Hana Cbr. liondegård Raøllua.en.

Idet tre4ning8~net tor Syendborg amterå4ekrede aodtQBer OB godkender
f'oranatående 'tredn1n aatilbwt. ben_es tet. at tre4n1ncen ril 'Y!D"e at ly ••
p6 aatr. nr. l ! 0& 65 l at ørtNtk ltJ' og .ogn.

Fredn1ngsnæYne't tor 8yendbor& utal"tulekre4e, 4en 24/7 1950.

(sign.). Keieer-r~i.leeB.

-Genpartena rigtighed beknat'tea I

~ ..



RE6.NR. 13.50.00
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FREDNINGSOVERENSKOMST.
~ - - - - - - - - - -

Undertegnede husmand Carl Rasmussen, Ørbæk, erklærer sig villig til,
ttsom ejer.a~ matr. nr. 35 ~ af Ørbæk by og sogn, at lade et areal af dette

matr~ nr. ~rede, for at sikre den fri beliggenhed.af Ørbæ~ kirke.

•
Arealet beskrives såledesl en bræmme af matr. nr4 35 ~ på 30 meter

regnet ~ra kirkegårdsdiget.
Fredningen har følgende omfang I

•Arealerne ma ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, tele~on- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af
redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstandeo
Ombygninger~ tilby~ninger og eventuel nyopførelse efter brand eller lig~
nende kan kun ske med fredningsnævnets godkendelse a~ bygnings tegninger
og beliggenhedsplan.

For fredningen kræves ingen erstatning.

•
Jeg er enig i, at ovenstående ~redningstifbud tinglyses på min ejen-

dom matr. nr. 35 ~ af Ørbæk by og sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i.henhold til ~oranstående er fredningsnævnet for

ttSvendborg amtsrådskreds •.
Ørbæk, den ?4/7 1950.

Carl Rasmussen ..
Idet ~redningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds modtager og god-

kender ~oranstående ~redningstilbud, bestemmes det, at ~redningen vil
være at lyse på matr. nr. 35 ~ af Ørbæk by og sogn.

Bet fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 24/7 1950.
Keiser-Nielsen.,

Tinglyst den 70 september 1950.
Genpartens rigtighed bekræftes.

~~ø~

i
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S'\8IIpel-Oa •• _yrfr1,
lOY nr. 140-19:51.

•

Undenepede ..operAd.tormand Hans Peter Hansen, Ør_k erklærer, at
eognerAdet .r .111igt til, som ejer at et uma~riku1.ret areal at ørbæk by
ea SOgll. at lade dette areal frede, tor at eilere den :tri beliaenhed at.6-. ..~b!!k kirke.

Arealet beskrives -.AI.desl det som&adeareal pi aatriku1.kortet be-
.epe4. areal, der begrænses at aatr.nr • .,6 A. 35 at l • og kirkegården,
~ 4. ,..A. 5 2. 5 n, 64 OB 65 R·

J'redJl1ngen har ;tølBende omtang.
Arealerne aA ikke Debyages eller beplantes med uds1gts8delsggende be-

plantn1n&, lige80.ll der heller ikke på arealerne -. anbr1.nse8 traneformator-
8tat10ner, teleton- og tel86ratmaster og lignende eller op8llttee skure, ud-
aal&e.tedar. isboder. vogne til beboelse eller opbevaring at redskaber eller
l1cnende skenhed.forstyrrende genstande.

ror fredningen kræves 1qen erstatning.
RAdet er enigt i, at ovenstående tredD.1nglJtilbud tinglyses pli det for-

DETDte areal at Ørbækby og eogn, dog uden udgift for ridet.
Påtaleberett1get i benbold til :foranstående er tre4ntnganæmet •

Ørbæk, 4en 24/1 1950.
(sign.). H. P. Hansen.

Fredningsnævnet tor Svendborg amtsrAdskredø, .e4tager oe Bodkender
foranstående tredning.tilbud.
rredl1ingaDæYnet :for &.andborg amtszilc!skred.,den 24/7 1950.

(e1gn.). Xe1aer-Hi.løen.

neBpanena r1Bt1ghed 'bekr'att.•••
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
Egeosevej l) . Telefon (09) 21 1693

Modtaget I
Skov· og Naturstyrelsen

Kt.G.NR. O /3S1h AUG. 1989

5100 SVENDBORG, den 31/7-89
Journal nr.:

Frs.110/89

Dags dato har man tilskrevet Ørbæk Kommune, Stationsvej 15, 5853
Ørbæk, således:

"Ved skrivelse af 4. april 1989 har De på vegne ejeren af matr.
nr. 1 d Ørbæk by, Ørbæk, Flemming Harboe, ansøgt om frednings-
nævnets tilaldelse til opførelse af en skorsten på ejendommen alt
i overensstemmelse med vedlagte tegninger og rids .• På ejendommen er der tinglyst en kirkefredningsdeklaration hvor-
af blandt andet fremgår, at der ikke på ejendommen må bebygges
eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der
heller ikke på ejendommen må anbringes transformerstationer, te-
lefoner, telegrafmaster eller lignende. Der må ej heller opsættes
skure, udsalgsboder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber og lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Påtaleberettigede i henhold til deklarationen er fredningsnævnet.

e
e

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

Under mødet tilkendegav kommunen, at den ikke havde indvendinger
mod det ansøgte.

Amtskommunens repræsentant tilkendegav under mødet, at man under
hensyn til de øvrige bygninger i området ikke mente, at skorste-

~; OO~en ville påvirke udsigten fra eller til kirken i væsentlig nega-
l'"' :'" ~ t::J~ ~ ~ liv retning, hvorfor man ikke havde indvendinger mod det ansøgte,

~ -~ ~åfremt man betingede en tilladelse af, at skorstenen skalmures
~~led mursten i overensstemmelse med eksisterende bygning.
t.l "" æ;'
4J~t't

UI

~\'. mEføtd88trbegæring har menighedsrådet haft sagen til udtalelse efter
.~ og i skrivelse af 18. juni 1989 har menighedsrådet udtalt,

at man ikke har indvendinger mod det ansøgte under forudsætning
af, at skorstenen skalmure s med samme gule sten som den bygning,
som skorstenen opføres opad. Menighedsrådet har endvidere betin-

-t=:ote-veAter
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e
e

get en tilladelse af, at kirkegården friholdes for enhver form
for røg og lugtgener i forbindelse med skorstenens almindelige
brug.

Under mødet udtalte ejeren, at skorstenen vil blive ca. 5-6 m høj,
hvilket er en nødvendig højde for at få den nødvendige træk.
Skorstenen skal bruges, fordi ejeren ønsker at supplere naturgas-
varmen med en fast brændselskedel. Det er kun tanken at fyre op
hver anden eller tredie dag. Huset, der skal opvarmes, er på 115
m2 incl. l. sal. Varmen skal alene bruges til opvarmning af pri-
vatbolig og ikke i erhvervsmæssig henseende.

Nævnet medeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet at med-
dele afslag til det ansøgte, da skorstenen ikke skønnes at kunne
undgå at få en uheldig indflydelse på den fri udsigt til og fra
kirken.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Overfrednings-
nævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Nævnet har underrettet Fyns Amtskommune, landskabsafdelingen
m.fl., der ligeledes inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse
for Overfredningsnævnet, om foranstående."

Hvilket herved meddeles

Raunholt~~
formand

Skov-og Naturstyrelsen

o"
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REG. NR. (j / :3 s'C). o o o
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

E8eosevrj t:i • Telefon (09) 211693

5700 SVENDBORG, dtn 13.10 .1989'/0d'~f'H~tI
Skov- og N2.tCrstyrel!'\l'!n

)ournaJnr.: Frs. 277/1989

Nævnet har d.d. tilskrevet

Ørbæk kommune,
teknisk forvaltning
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 22. august 1989 vedlagt tegninger og situations-
plan har kommunen ansøgt om tilladelse til, at der på ejendommen
matr. nr. 64 Ørbæk by, Ørbæk opføres en 9,6 m høj cylinderformet
ståltank .

På ejendommen er der tinglyst en kirkefredningsdeklaration, hvor-
efter arealerne ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-
gende bebyggelse eller beplantning. Fredningsnævnets tilladelse til
det ansøgte er herefter nødvendig i henhold til naturfredningslovens
§ 34.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns amts landskabs-
afdeling, der i skrivelse af 14. september 1989 har udtalt, at land-
skabsafdelingen ingen indvendinger har imod opførelse af den ansøgte
ståltank.

Landskabsafdelingen har videre oplyst, at tanken ikke bliver højere
end den bagved liggende bygning, hvorfor landskabsafdelingen finder,
at tanken ikke vil påvirke udsigten til og fra kirken. Tanken er end-
videre nødvendig for driften af mejeriet.

En repræsentant for nævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet
at meddele tilladelse til opførelse af den ansøgte tank i forbindelse
med Ørbæk Andelsmejeri. Tilladelsen meddeles i henhold til naturfred-
ningslovens § 34.



Nævnet har underrettet ryns amtskommunes landskabsafdeling m.fl.,
der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfrednings-
nævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

4t Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a .

•

e
e
e

næstformand

--
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNJNGSKREDS
Egensevej 15 • Teleron (09) 211693

5700 SVENDBORG,den 4.12.1989

Journal or.: r r s. 2 56 /1 98 9

Nævnet har d.d. tilskrevet J W.odtnget I
S~ov- og Naturstyrelsen

Ørbæk kommune,
Teknisk forvaltning,
5853 Ørbæk

- 5 DEC. 1Seg

tt Ved skrivelse af 3. august 1989 har Ørbæk kommune ansøgt om frednings-
nævnets tilladelse til at opføre et såkaldt "passerhus" på ejendommen
matr. nr. 64 Ørbæk by, Ørbæk •

• "Passerhuset" ønskes opført over en pumpestation, der skal etableres
på ejendommen.

Baggrunden for "passerhuset" er arbejdsmiljømæssige forhold for drifts-
personalet. Kommunen har anført, at det for teknisk forvaltning er et
mål at forsyne samtlige pumpestationer med passerhuse, idet kloa~be-
kendtgøreIsen kræver adgang for driftspersonalet til håndvask m.v.

Kommunen har videre anført, at pumpehuset placeres i tæt bebygget om-
råde i rabatareal, der er beplantet med store træer og buske, således
at det næppe vil kunne ses hverken fra landevejen og især ikke fra
kirke og kirkegård.e

e
e Det ansøgte kræver fredningsnævnets tilladelse i henhold til natur-

fredningslovens § 34, idet der på ejendommen er tinglyst_en kirkefred- __
~9~ll~ation, hvorefter arealerne ikke må bebygges eller beplantes
med udsigtsødelæggende bebyggelse eller beplantning.

ryns amts landskabsafdeling har efter sin endelige indstilling ved
skrivelse af 10. november 1989 udtalt, at der, under hensyn til det af
kommunen ovenfor anførte, kan foreligge sådanne dispensationsmotive-
rende omstændigheder, som kan begrunde en dispensation fra kirkeomgi-
velsesfredningen.

Miljøministeriet
Skov- og Na~tyre1sen
J.nr. SN IZ 111~....()eJtY {

Akt. nr. ~.
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En repræsentant fra nævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet
at meddele tilladelse til det ansøgte jfr. naturfredningslovens § 34,-----------_ ..idet det ansøgte ikke ses at stride mod fredningens formål.

Nævnet har underrettet ryns amtskommunes landskabsafdeling, Ørbæk
sogns menighedsråd m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgø-
relse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen, 4 uger,
jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

~~.rp~
Hans Chr. Poulsen

formand

___ • 1- ---:- ,

,~~ "T
.' _ l

c. ,, ,
~. ,,(I 'I \ ,(,', \' "
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Ktb. NR.
FREDNINGSNÆVNET

POl.
.YNS AMTS SYDLIGE .I.EDNINGSKREDS

lIaeolevej 15 • TeleIon (09) 311693

ModtC;jct I
Skov- og t~<.l~.Ir:':yrclsen

2 6 ~"., ~ - J'. ,Ir ••.. \, I.:, ....
5700 SVENDBORG, den 22.3.1990

}ownaJ nr.: F r s. 2 O1199 O

Nævnet har d.d. tilskrevet
Flemming Harboe,
Hovedgaden 40,
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 24. januar 1990har Ørbæk kommune på Deres vegne
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opsætning af et flethegn
med en højde på 1,5 m og opsætning af en flagstanQ med en højde på
6-7 m på ejendommen matr. nr. l-d Ørbæk by, Ørbæk, beliggende Hoved-
gaden 40, Ørbæk, alt i overensstemmelse med vedlagte tegninger og
rids.

Ejendommen er omfattet af en tinglyst fredningsdeklaration, hvor
fredningsnævnets tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 34
er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet udtalelser fra Fyns amtskommunes land-
skabsafdeling og Ørbæk menighedsråd. Begge de hørte myndigheder har
ikke haft indvendinger imod det ansøgte.

En repræsentant fra nævnet har foret~get besigtigelse.

•
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet
i henhold til naturfredningslovens § 34 at meddele dispensation til
det ansøgte.

NÆvnet har underrettet Ørbæk kommune, Fyns amtskommunes landskabsaf-
deling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for
Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN IJIIt- ~oo,!
Akt. nr. ~"5:-Y2

,. Bil.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egeosrvej l' .Telefoo (09) 211693

Modtaget,
Skov- Og NaturstyrerS8ry

O 3 MAJ 1991

~700 SVENDBORG. den 2. 5. 1991

Journal nr.: F r s. 5 6 / l 99 1

Nævnet har d.d. tilskrevet REG. NR. \ '3 5 O .aO

Ørbæk kommune,
Teknisk forvaltning,
Stationsvej 15,
5853 Ørbæk

I
Vedr. opsætning af antenne på ejendommen matr. nr. l-d Ørbæk by,
Ørbæk, beliggende Hovedgaden 40, Ørbæk.

Ved skrivelse af 6. marts 1991 har Ørbæk kommune for ejeren af oven-
nævnte ejendom, Flemming Harboe, fremsendt anmodning om tilladelse
til opsætning af en antenne, idet det er oplyst, at fastgørelses-
røret på gavlen af huset vil blive ca. 5 cm tykt, medens antenne-
toppen på ca. 5,5 m vil få en tykkelse på ca. 1,5 cm.

På ejendommen, der er beliggende tæt ved Ørbæk kirke, er tinglyst
følgende deklaration:

•
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formerstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende. Der må hel-
ler ikke opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse
eller opbevaring af redskaber eller lignende skønheds forstyrrende
genstande."

Fyns amts landskabsafdeling har ved påtegning af 21. marts 1991
udtalt:

"Landskabsafdelingen forudsætter, at der er tale om en "pisk" -
antenne, altså en lodret, tynd, svaj ende pind uden tværbomme, reflek-

torer e.l.

~~~jørninisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ ~!f-a oo\-
Akt. nr. ~:<



tt En sådan antenne vil efter afdelingens vurdering ikke påvirke op-
fattelsen af Ørbæk kirkes samspil med den omgivende bebyggelse næv-
neværdigt, om overhovedet, set i sammenhæng med eksisterende bevoks-
ninger og fx. vejtavlen, der er opsat ud for ejendommen (men i vej-
arealet, uden for fredningen).

På dette grundlag har landskabsafdelingen ingen indvendinger mod en
dispensation fra fredningsbestemmelserne."

• På forespørgsel har Ørbæk kommune bekræftet, at der er tale om en
såkaldt "pisk" - antenne uden tværbomme, reflektorer eller lignende.

I Ørbæk kommunes menighedsråd har den 19. april 1991 meddelt, at det
ikke har noget imod, at der opsættes en antenne, som beskrevet.

Fredningsnævnet meddeler herved i enighed, i medfør af naturfrednings-
lovens § 34, tilladelse til, at der opsættes en antenne, som den an-
søgte.

Nævnet har underrettet menighedsrådet, Ørbæk kommune, Fyns amts
landskabsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgø-
relse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

•
Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6 .

De fremsendte fotografier returneres vedlagt.

~ 6ir.rR~~
Hans Chr. Poulsen

formand

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a .•

- ~ ~ ~ • f.. f r . ~...~".' l !,-' -l
\. ... ~_J .. '
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31. S610 Assens

Tlf. 64 71 1020 1elefax 64 71 SS 20

Kt\:L NK. \ 2:> 50 eO O

Dato: 3. november 1993
Joumalnr.: frs. 83/1993

Ørbæk Kommune
Teknisk Forvaltning
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 10. august 1993 vedlagt tegninger har De på veg-
ne ejeren af matr. nr. 35 a Ørbæk by, Ørbæk, Yvonne Rohde-Hansen,
ansøgt om dispensation fra den på ejendommen tinglyste kirkefred-
ning til renovering af det på ejendommen beliggende stuehus.

Der ønskes renoveret med nyt tag, og nye vinduer og døre udskif-
tes med samme type som i dag.

I fredningsoverenskomsten af 24. juli 1950 hedder det bl.a.:

"

Ombygninger, tilbygninger og eventuel nyopførelse efter
brand eller lignende kan kun ske med fredningsnævnets
godkendelse af bygningstegninger og beliggenhedsplan."

"

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Ørbæk Menighedsråd,
der i skrivelse af 27. september 1993 har udtalt, at man ikke har
indvendinger imod det ansøgte.

Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 18. august 1993 har udtalt:

Cl&. 12.\ 1/7 - 0 00 '3» 2 <i



"Miljø- og arealafdelingen har besigtiget ejendommen
under nedtagningen af stråtaget og konstateret, at hu-
set i forhold til fredningen ligger som beskrevet af
Ørbæk kommune: Facaden og godt halvdelen af tagfladen
er omfattet.
Der ønskes af økonomiske årsager oplagt et nyt tag af
sort eternit, i en udformning, der er så tæt på det op-
rindelige som muligt, d.v.s. uden stort tagudhæng,
gavlaltaner, kviste eller lignende. Samtidig nedtages
en ualmindeligt grim kvist, udført i pandeplader.
Fredningen har altså kun virkning på en del af huset,
således at den ikke-fredede del af taget f.eks. uden
videre kan udføres i eternit. Allerede af den grund
finder miljø- og arealafdelingen, at den ønskede dis-
pensation bør gives, idet der i det mindste på den måde
bliver tale om en helhed.

• Det er i øvrigt afdelingens vurdering, at huset efter
den påtænkte renovering vil komme til at fremtræde mere
afdæmpet i forhold til kirkeomgivelserne end hidtil,
hvor det har haft et lidt usselt og forsømt udseende
med nedbrudt stråtag og blik-kvisten.
Fyns Amt har derfor ingen indvendinger mod en dispensa-
tion fra Exner-fredningen til gennemførelse af den øn-
skede renovering, herunder udskiftning af stråtaget med
et eternittag, hvis dispensationen betinges af, at an-
vendte farver på bygningen skal være jordfarver eller
blandinger heraf, således at farver holdes afdæmpet ind
mod kirken."

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
ti vens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at

anvendte farver på bygningen skal være i jordfarver eller blan-
dinger heraf, således at farverne holdes afdæmpet ind mod kirken.

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.
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for

Fyns Amt
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Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 20. december 1996
Frs.41/96

Ørbæk kommune

Stationsvej 15
5853 Ørbæk

REu!> NR. \ ~5°' O a,

Ved skrivelse af 26. august 1996 har De på vegne Flemming Harboe, Hovedgaden 40,
Ørbæk, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af et 14 m2 stort udhus, op-
ført ved gavlen af en eksisterende bygning, alt i overensstemmelse med vedlagt tegning
og billedmateriale. Endvidere har De ansøgt om tilladelse til at udskifte trævæg i eksiste-
rende overdækning med en muret væg. I forbindelse hermed vil eksisterende raftehegn
blive fjernet.

Ejendommen er omfattet af sæåvanlig kirkeomgivelsesfreåning af 4. september 1950.

Kommunen har i fremsendelsesskrivelsen anbefalet det ansøgte.

Menighedsrådet har i skrivelse af 18. september 1996 udtalt, at man ikke har indvendin-
ger mod det ansøgte.

Fyns Amt har i skrivelse af 24. oktober 1996 udtalt, at amtet ikke har indvendinger mod
dispensation som ansøgt, da de omhandlede byggearbejder vanskeligt vil kunne ses fra
kirkegården på grund af højdeforskellene og hækkene, og da byggearbejderne - selvom

de ville kunne ses fra kirkegården - i sig selv fremtræder mere harmoniske end de byg-
ningselementer, de skal afløse eller opføres foran.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet fredningsnævnet ganske
kan tiltræde det af Fyns Amt ovenfor anførte.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
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Ved skrivelse af 3. november 1997 har Ørbæk Kommune ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til at ændre placeringen af et læskur
for buspassagerer, som fredningsnævnet i 1991 (Frs. 294/90) med-
delte tilladelse til, blev anbragt i skellet ind til ejendommen
Frørup Byvej 12. Ejeren af Frørup Byvej 12 har rettet henvendelse
til kommunen med anmodning om at få flyttet læskuret, idet han har
anført, at læskuret anvendes mere som varmestue end som venteskur
for passagerer til busserne. Læskuret ønskes i stedet placeret som
angivet på en vedlagt tegning, hvilket vil sige tættere på vejen,
lidt længere mod øst.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt og Menig-
hedsrådet, der begge har udtalt, at de ikke har indvendinger mod
det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til at flytte læskuret,
som ansøgt, idet en flytning ikke ses at stride mod fredningens
formål.

Afgørelsen, der er enstemmig,
telseslovens § 50, stk. 1.

er truffet i medfør af naturbeskyt-
•

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-
geberettigede.

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

S. RaunhOl~1
næstformand •
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Journal nr.: Frs. 30/2001
Ørbæk kommune
Teknisk Forvaltning
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved skrivelse af 23. april 2001 har De på vegne ejeren af matT. nr. l-d Ørbæk by, /
Ørbæk, ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til etablering af skorsten for biobrænd-
selsfyr i værkstedsbygningen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkeomgivelsesfredning ved Ørbæk kirke, hvor-
for fredningsnævnets tilladelse er nødvendig.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 21. maj
2001 har udtalt, at amtet ikke har indvendinger mod opførelse af en muret skorsten på
op til 1 meter over tagryggen. Amtet har videre udtalt, at der i dag er en stålskorsten i
forbindelse med et naturgasfyr . Denne skorsten fjernes i forbindelse med overgang til
fyring med biobrændsel.

Ørbæk Menighedsråd har i skrivelse af 15. maj 2001 udtalt, at menighedsrådet ikke har
indvendinger mod ændringen, men har udtrykt ønske om, at skorstenen opføres som
muret skorsten og ikke i stål.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod
fredningens formål. Fredningsnævnet finder ikke, at nævnet kan betinge en tilladelse af,
at skorstenen opføres som muret skorsten og ikke i stål, men er enig i, at en muret
skorsten er at foretrække frem for en stålskorsten.

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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e 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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Ørbæk kommune
Stations vej 15
5853 Ørbæk

Ved brev af 8. marts 2004 har Ørbæk kommune fremsendt en ansøgning fra Højer Ørbæk
om tilladelse til opstille en 100.000 liters tank på Ørbæk Mejeri, Hulvejen 12, 5853
Ørbæk.

Tanken skal benyttes til opbevaring af valle på Ørbæk Mejeri. Den ansøgte tank vil ikke
overstige en total højde på 10 meter.

Tanken opstilles på et areal, der er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i brev af 22. marts 2004
bl.a. har udtalt:

"
Fyns Amt har besigtiget området den 13. september 2003. Set fra kirken og
kirkegården placeres den ansøgte tank umiddelbart foran de 3 eksisterende
tanke samt mejeriet. Kirkegården er i øvrigt afgrænset af et højt hegn, såle-
des at de eksisterende tanke stort set ikke er synlige fra kirkegården.

Ørbæk Kommune har den 17. september 2003 telefonisk oplyst, at den eksi-
sterende grønne spildevandstank er 10m høj, og at den bagvedliggende byg-
ning har en højde på 11,5 m til kip. Det er på den baggrund Fyns Amts vur-
dering, at opstillet af 1 ny tank med en højde på max. 10 m som ansøgt det
pågældende sted ikke vil få nogen negativ indflydelse på kirkens fri beliggen-
hed. Fyns Amt kan derfor overfor Fredningsnævnet anbefale, at der gives
dispensation til opførelse af tanken som ansøgt.

"

Ørbæk Sogns Menighedsråd har udtalt, at rådet ikke har noget at indvende mod det ansøg-
te.

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet fredningsnævnet tiltræder Fyns Amts vurdering af, at den nye tank ikke vil få nogen
negativ indflydelse på kirkens frie beliggenhed, meddeler fredningsnævnet herved tilladel-
se til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens formål.



Side 2/2

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 sanune 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.

:~f-i
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Ørbæk kommune
Teknisk Forvaltning
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved brev af 19. april 2004 har Ørbæk kommune på vegne ejeren af matr. nr. l-d Ørbæk
by fremsendt en ansøgning om tilladelse til etablering af tilbygning til eksisterende værk-
sted på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration ved Ørbæk kirke til sik-
ring af kirkens fri beliggenhed.

Det fremgår af sagen, at tilbygningen ønskes opført i forlængelse af eksisterende værksted
og garage mod vest. Det eksisterende værksted og garagen har fladt tag. I forbindelse med
opførelse af tilbygning ønskes taget udskiftet på de eksisterende bygninger, således at der
opføres et tag med ca. 50 taghældning, dels på tilbygningen, dels på det eksisterende værk-
sted og den eksisterende garage. Efter udskiftningen vil taget få et højde til kip på max.
3,55 meter.

Fyns Amt har i brev af 18. maj 2004 bl.a. udtalt:

"
Det er Fyns Amts vurdering, at tilbygningen og især den ændrede tagkonstruk-
tion vil kunne ses fra kirkegården. Det er dog vores vurdering, at den ansøgte
tilbygning og ændrede tagkonstruktion på grund af højdeforskellen og hækkene
ikke vil få nogen væsentlig negativ indflydelse på kirkens fri beliggenhed. Fyns
Amt har på den baggrund ingen indvendinger imod en dispensation til opførelse
af en tilbygning og udskiftning af tagkonstruktionen som ansøgt.

"

Kommunen er ikke fremkommet med bemærkninger til projektet.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Ørbæk menighedsråd, der den 4. maj 2004
har udtalt, at menighedsrådet intet har at erindre mod anmodningen.

Fyns Statsskovdistrikt har den 26. april 2007 ligeledes udtalt, at statsskovdistriktet ikke harle bemærkninger til det ansøgte.



"l Side 2/2

Fredningsnævnet skal udtale:

Idet fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering om, at tilbygningen og ændringerne i
tagkonstruktionen på grund af højdeforskellen og hækkene ikke vil få nogen væsentlig ne-
gativ indflydelse på kirkens fri beliggenhed, meddeler nævnet herved tilladelse til det an-
søgte, der ikke herefter 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. 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.

e Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

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



. 'FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 55 20

RE6.Nl /3stJ.Oo

Dato: 28. februar 2005
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Fyens Stift
Klingenberg 2
Postboks 1140
5100 Odense C.

Ved brev af 9. september 2004 har Fyens Stift fremsendt en ansøgning fra Ørbæk menig-
hedsråd om dispensation fra fredningsdeklaration omkring Ørbæk kirkegård til opførelse
af en ny kapelbygning i overensstemmelse med vedlagte tegninger og beskrivelse.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der bl.a. har udtalt:

MenIghedsrådet i Ørbæk ønsker at udskifte den nuværende kapelbygning med en ny på næsten salnme ed,
umiddelbart uden for kirkegårdens sydvestlIge hjørne (tidligere gadejord, nu matrikuleret under nr. 127
Ørbæk by, Ørbæk). Kapellet ligger her både i tilknytning til kirken og på afstand af den.

I forhold til de kapel- og graverbygninger, der i de senere år er opført i det fynske område, er der her tale
om et utraditionelt projekt i et nutidigt formsprog, hvor selve kapellet, der er udformet som en mørkdæmpet
kube, skæres skråt ind i en kileformet, hvis basisbygning, der rummer kapellets øvrige funktioner.

Det er Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at den nye kapelbygning vil komme til at passe udmærket ind i
området, og det er desuden Afdelingens vurdering, at det nye kapel ikke i væsentligt omfang vil medføre
indskrænkninger i indsynet til og udsynet fra kirken og kirkegården.

• Miljø- og Arealafdelingen har således ingen indvendinger imod en dispensation fra fredningsdeklarationen
til opførelse af det nye kapel

"

Endvidere har nævnet indhentet en udtalelse fra Ørbæk kommune, der bl.a. har udtalt:

Ørbæk Kirke er omfattet af den partielle byplanvedtægt nr. 2 for Ørbæk By, der bl.a. fastslår at udvendige
bygningssider kun må fremtræde i jord farver. Det vurderes at projektforslaget opfylder kravet.

Kommunen foreslår at der overvejes en mere direkte adgang til selve kapellet fra adgangsvejen - Ålykkevej.
"

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
ningens formål.



Side 2/2

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
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, sti. 2.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Ørbæk kommune
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ved brev af 28. juli 2005 har Ørbæk kommune på vegne Ørbæk Mejeri anmodet om tilla-
delse til at opsætte en 1.800 liter kryobeholder for flydende oxygen på ejendommen Hul-
vejen 12, Ørbæk.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra menighedsrådet, der har udtalt, at de ikke
har bemærkninger til det ansøgte.

Ligeledes har Fyns Statsskovdistrikt udtalt, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Fyns Amt har den 23. august 2005 meddelt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelseslinie) til opstilling af beholderen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet fredningsnævnet lægger
vægt på, at beholderen opstilles i tilknytning til de øvrige tanke på stedet og på den måde
ikke vil ændre på udsynet til eller fra kirken.

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
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er ud yttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Ørbæk kommune
Stationsvej 15
5853 Ørbæk

Ørbæk kommune har fremsendt en ansøgning om dispensation fra kirkefredningsdeklara- \)
tionen ved Ørbæk kirke til at forlænge eksisterende carport på ejendommen Åløkkevej 2
med 4 meter og 5 meter i bredden, således at den samlede udvidelse bliver på 20 m2.

Kirkefredningsdeklarationen ved Ørbæk kirke er en sædvanlig udsigtsdeklaration med hen-
syn til udsigten til og fra kirken.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der bl.a. har udtalt:

Ejendommen er omfattet af 2 deklarationer: En, der gælder det oprindelige areal af ejendommen
med matrikelbetegnelsen 35-a, og den aktuelle, der gælder et oprindeligt gade-areal, der siden er
tillagt ejendommen.

Miljø- og Arealafdelingens vurdering og udtalelse:

Med den beliggenhed, carporten har i forhold til kirken og kirkegården, og med den bevoksning,
der findes i området, har carporten ingen eller kun ganske underordnet indflydelse på indblikket
til eller udsynet fra kirken, og dette forhold vurderes ikke at blive forrykket med opførelse af til-
bygningen, da denne ikke vil blive placeret i et "frit kig" ud fra kirkegården.

Det er derfor Miljø- og Arealafdelingens vurdering, at en dispensation til projektet ikke vil være i
strid med fredningens formål om bevarelse af det frie kig til og fra kirken og ordnede forhold om-
kring kirkegården. Afdelingen har således ingen indvendinger mod en dispensation.

"

Fyns Statsskovdistrikt har ikke haft bemærkninger til det ansøgte.

Menighedsrådet har udtalt, at de heller ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fred-
_ ningens formål.
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Side 2/2-• Fredningsnævnet har lagt vægt på, at carporten ingen eller kun ganske underordnet indfly-
delse har på udsynet til og fra kirken, og her navnlig lagt vægt på, at carporten i forhold til
kirken næsten vil blive skjult bag ved det nye kapel, der ligger 10-15 meter fra carporten.

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
skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 87, stk. 2.

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

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

•
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