
01412.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01412.00

Fredningen vedrører: Sønder Broby Kirke

• Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 30-10-1950, 02-11-1950,
04-06-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



N~n: Sdr. Broby kirke

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Broby
Sdr. Broby by
Sdr. Broby

Dekl./Kendelse
dato

I-,IL...U\./
Reg.nr.: 4-25-04-

Tinglyst dato

o
I

100,
1:4000

Bemærkninger

-:,~~ 3~
og 31.

51

52

umatr.
__ real

54-

30/10-1950 11/11-1950

30/10-1950 1/4--1953

30/10-1950 1/4--1953
30/10-1950 11/11-1950

14-/6-1952

14-/6-1952

30/10-1950
2/11-1950

2/11-1950

1/+-1953

1/4--1953

1/4--1953
1/4--1953

1/4--1953

Hele 3.§:
Forbehold ang. ombygn. af ekst. bygn.

Hele 3,g, 3h og 31. Tidl. 3a.
Forbehold ang. ombygn. af ekst. bygn.

Del af Ila og ll~. Tidl. 9a•
Del af ly..§:Arealet må ikke grundskyld vurderes som
byggegrund.
Hele 4-6.Q
Forbehold ang. genopf. af bygn. på smst.
Hele 51Forbehold ang. genopf. af bygn. på smst.
Del af 52. Tidl. 50.§:og 52.
Forbehold ang. genopf. af bygn. på smst.

Del af umatr. gadeareal. Tidl. 52.
Hele 54-. Tidl. 4-~, 4-5~ og 54-.
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Genpart.
Hutr .nr. 9 ,§, Sønder Broby by o:~ 00511.

Anmelder:
Frednincsnævæ t

for
Svendborg amtsrådskr eds

Nyborg.

Fredn J ngs overenskomst.,
Stan pol- og €ff3 byrfri
lov Ir. 140-1937.

Underteenede :Jo:~nefogcd, gårdejer lIam C:ll'ict ian Thomsen9 Sdr. Broby erJdæ-
I'er siG villiL ti l, ro llJ c jc r 0.1.' m3 [;I'orlro 9 Q: af Sdr. D.L'obyby og ro gn, at
lade et arcal 8,f dettc na tI' .nr. frc)de, for [,t ,]ile:'e den fri æ liegenhed
af Søm er Iiroby kirke.

Arealcl 1.e:.:kr:iYes Gålecles. en brlCwmeuden om kirkeb&rden~ mod øst
af 30 r~eters bredde og mod ~af 20 neters bredde.

Fl'cc1nillgen lur følgenc1e oIJtf,mg:
Arealerne w:l. iklcc beb;YG,':eseller beplantes ræd udsigtsødel;.Jggoode

beplantning, ligesoll1 der heller ikke p:J.. arealerne ml;, anbl'inges transfor-
l!latorstu.tjoner, telefon- og telegrafrnaster og lignEnde El!Øcm: eller opsættes

•<:JJmre, 'Ldsale;ssteder, isboder, vogne Lil beboelse eller opbevaring af red-
skab er eller lignend e Glwnhedsforstyrl' ende genstande. Der må i. det hele
ikke foretac;e4 amdrjngcr i den nu 1:.ectiiende t:ilstand9 der lan id.rke sku:m-
mende elle:;.' htindrende for ui sigten til olIer fra kirkeno

For fredningen kræves in~en erctatning.
JeC; er enig i , at ovenstuerd e fredningctiJb ud ti. nglyses på min

ojencb r.l matT.nro 9 ,§, af Sønder Droby by og sogm, dog ui en udgift for mig.
Påtaleb~;'etti~ei, e.L'.t'J:'0dn'J'l[;snuvnet .for Svendborg Anrtsrådskreds og

moniglE cJsr[ldet .to r Sonder Droby.
Søncler Droby, den 30/10 195(1,.

Ham '1'J]0IDS0no

Idet fredniJ1gsnævnet modta.{,;er og codJ~endcr :fornnstående fredningsttil-
bud. bestemmes det, at fredn1n[;en vi] være at lyse pc't ma"Lr.nro 9å af
Sønder broby by o~ 80f,ll. ~~ ...

Det fredede areal er indtegnet på vedIagte kcr t, af hid.lket en Gen-
part te de:::;henlaGt p.1 akten.

Frednin,JHu.Nnet for Svom bore amtsrådskr eds, den 30/10 195o.
Keis el'-Hi'.-l sen.

Genpartel1S rigtiijhed bek:cwftel:!.

Fredninpsnævnet
fcr

Svendborg f.. ml:..r.:J"d"kleds
~Jbor& ., MTS • "~32/ . I,;~

l ''. '

lJnA.f
J. Hvau
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Genpart
matr.nr~ 44 § og 45 §

Sønder Broby by og sOGn

AnmEUder:
Fr edningsl1lJ vm "t

f<l:lr

SVGndb()rg Amtsr Udskr eds
Nyborg.

}'HBl.lH HGSOVEltEBSK01,iST
St 8l!ll'el- og ge byrfti

lov nrØ 140-1931.

Undertegnede a;t rtn Cl' Poul Vi lllel rn Thomsen, Sønder Broby er1;1ærer sig vil __
lig til, ro lil ejer af ill"Gl'oll.ro44 g oe 45 g af Sønder Br0by by og oof5l at
lade et 8,l"eal af det le 1118:tronro frede, for at sikre den fri æ liggenhed
af Sønder Droby kirke.

&i:'ealc t beskriven siiJedes: en brLJlIlJneP~t 15 m. fra 1cirkegL,rdsdigeto

FredniJl:' en lUT 1'0 l~~~;nde omi'ang:
Arealerne m:l ileJre bebyggcG eller b °l) l D.n tes med ud sigtsødelæggencle be-

plantning, liGesom der heller ikke på arealorne må anbringes transforma-
to rsta tioner, teleID 11- 08 telegra:fmast er 0r; lignende eller opsættes kUTe.
udsalgsstede, isboder, VOG11,) til leboelse elle T op1)evaring af redskaber
eller lignel1de skønhedsf~rstyrJ'errl.e LSonstandeo Der må i det hele ikke
ibretlls;es n0.3{1nænc1.I'i,1:;er i clen nu te stp.ende tilstand, der kan virke
skæmmende eller hindTende f Ol' udsi{'; l Oll.til el1'1eI' fra kir læ no

}'or fr.-)dnirr.~en 10.' ,~'Ves in~on ersto.t.ningø
Jeg er cidg i, at ovenst:l.ende frddnin[;Gt.LJb~ol:ti.ngl;yses på min fornævn-

te ejendom, dug trl en ud:;ift Ja:' mic;.
PåtalebcL'ettiget er i'rc;dnjn ,sl1.,cvnet 1b r Svcrulbllrg amt srftdskred3 oG

menigl'!; dsråde"L fer Søndel' Brat y •
Sønder TIroby, Jan 3n/lo 105().

Gartner PovQ. TlloIJlDeno

Idet frcrlni :l!~:..;n_,:vnc;tmodtac;c.c og €P dkeld el' feJ[' anstuem e fl'edning",til-
bud bostolJlfl1eSp det at fredninGen vil \ære a"L lyse' på nu tronr. 44 .§: og
45 .§: ~f SondOT Broby by o:~ [J 1Il:J1 o

:Det fr8dedo areal el' indtegnet 't)~LV3 dlag"Le kort, af hu lket en gen-o
part bedeD l,c,Ull.lagt på akt 8no

:&'l'edninL;sn~vret J~or Svend b Ol' C; amtGl'u.rlL1creds» den )0/10 1950 o

ø- - - - - - - - - -

GenpartenG rigtiGhed bekræfteso )
" ~

{'

Fred i . ",ii :GVnet
I,

SveMlua.: . m. 1_ .d·..l;ledi

ji,u'i"i 2 i MTS. 'vS3
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Anmelder~
l1aLr.nr. 51
Sønder Er 00;)' by og sogn"

FrednlJl{~mWVle t
:Cor

Svea:l borg amtSI'ådsla:' eds
l'Iybcrg.

Stempel- og cobyr~ri
lov nI' o 140-193 7.

UndCl'te,j'!lede :Cru Krictine Bedcr.scn, Sdr. Br.by, og ægtefwlle
Jens,Christion Pedcl'sen stus. erkl,~l':]r :;;~f"i villige ti. l, mm e~re af
matr.nr. 51 a:C S mder lJroby by O[ sO!'~ll0.1.. lc'de et arc;al af de Lte matr.nr"
:Crede, :Cor at c;ilCl.'cden fri beliggenhed a:C Sønder Broby kirke

Arealet be dCl.'iv8S ro. leden ~ hele matr"nr .. ~)l.
Fredniq:,en la r ID lGæl de oltlfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsi[j'tsødelæggende
bepla~uing, lit,'esom der heller ikke på arealerne må anbringes 12' ansforl!la-
t.ors tationer, telefon- oLj teler;r afmaGter og lignende eller opsættes skure
udsalgssteder, inbodel', ID cnc til 001.)oelf;8 elJer oplJevnring af redskaber

f/

eller lignende Bd<ønlledsibrstyrronde f..,'DnGtande.Der m&i det 'lE le iklce fore-:
tages nogen wndringcr i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmendo-:
elloJ.' hind.ccnde ID J.' ud.Gigten til ellor fra kirIeen. Såfremt bygnirg erne pil c}
e j end ommenbru.,nder eller ne dbrydes vi l gelROpførelse kun kunne ske roe d fred-
ningsnmvnets €sodker:dels e af bYi~nin6s"Letnin"cr og b ~iggenhedsplan.

For frem ingen kræves in;\ en erstatning.
Vi er enige i , at ovenstående fredrringsLilbud tinglyses på vor'll!~mk

fornwvnte ejeniolll, Cbg uden udgift for os.
Påtaleberettiget er frednin;;sUDvnet far Svendborg Amtsrådskreds oG

menigle dnl'ELdet fo r Sønder Bl'oby.
Bønder Brooy,den jo~/lo 1950.

Kristine Peder"eno Jens ChI'. Peder:..;en.

Idet fredningsn,ar net modtai.~OJ.'oc; i.9 dlcender foranstaaande frednin(Jl-
ti.. lbud, besturnmes det, at fredningen \li. l 'llJre at lyS e på. natr.nr. 51 af
Sønder Brnby by og seg n.

FrednirltBllivæt:f>r Sverub.rg amt ,"rådslcreds, den 30/10 1950.
Kei ser ...Nicl s eno

i dagbOGen for retskreds nr. 37.
købstad og salling rerreafn.vo

d.ll..1Ll95 o.
Lyst. Tingbog Bd. I Sdr. Broby bl. 51.

Ahm: Ejendommen Ol' behæftet med pantogeld på ialt 3100 kr., alene
hustruen er i ti.. ngbogen indtegnet i:D!l1 ej er.

KoDegel Peterson.

Indført
Faab arg

Genpartens Higtighed bekræftes.
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Anmelder:

•

Gen@~..:h
~latronr .. 54 Sonder Broby by ]'rom ing>nwvre t-

for
Sven:iborg an tsrå:l sæ eda

Nyborg.

o~~sogn ..

:FRI~1)ITIljGSOverenskomsto

Stempel- og ~ byr::[ri
lov nr. 140-1937,

Unndertegnede før stelærer A.BerteJs en, Sønder Broby [,omforrnmd fb r Sønder
Broby menighedc;rcid erklærer at l'udet er 'i Higt til, mmejer af lll3.tr.nro
54 af Sønder 1:Jrobyby ae; sogn at lade et '-'.roal af' dette matr.nr. fl'ode,
for at ':jikr e de~l fri be licgenhed af Sønder Broby kirkn.

Arualul~ æ skrives således: hele natr.nro 54 , der anverd es som
parkeringsplads.

]'rednil'l8'en har følgende omfDng:

Arealerne må ikke be bYGges elle l' beplantes ne d udsigtsødelæggende
beplantning, liG eso rn der helle r jJ{ke på arealerne må anbring es tlransfor-
mat orstati. oner, te J.æfon- "og tek gr a:fillast er og lignende eller opsættes
sktre·, uisalcssteder, isboder, \Ogne til bebæ:Lse eller opbevar.i.ng af
redskcll er ellor lignende skønlil :lsfol'styrrerd e €fJ nst anda. Dor må i det
hele iklæ ioret'-I.{:;es nogcJllwn:ll'inger i den nu te stående tils1Bn~. der kan
vir ke skæmmendeeller hindrende fæ.' udsigten 1i leller :fra kirken.

For :frcdnj ngen la' iL'VesIlingen ersta tn ingo

Rådet er m ig i, at Ol ensitåani e :fredningstilbu tinØ- ysas på dets
fornævnt=e ejerrlom, dog ud=E..nu:l gift for rådet ..

Påtaleb ort3ttiget er fredningsnLLvnet :iD r Svendb org amt srådskreds og
pr ovstiud"lll l(Set.

Sønder Droby, den 30/10 19500

AoBor;telseno

Idet fr edningsn~v re t mmta.ger og godle ni er
tilbud p be stemmes det, at frednj ngen vil være at
Sønder Broby by og soguo

]'redning m,lJvnet fe r Svandborg Ant srildslx eds,
Keis er-Nieh;eno

fa: anståenl e :frednings_
1;\5 e på matr ..hr. 54 af

den )0/10 195e.

Indført i dagboGen fbr retskf'ads l1r. 37
Faab arg lC0bGtad og Salling hrd m.;v.

d.11-11-195o.
Lyst tingbog: Bd. I Sdr. Broby Bl. 54.

R. Di~e Petersen.

--------- .....

Genpartens rigi;ighe d bekræftes.

cf'/I~
J. fIvas.

Sven(jLJu •. ; , 1l ••• 1 J .d~:ded.
Jl~bgl'i 2, MIS. LJ3
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Genpart"
~~tr.nr~ 50 § og 52
Sønder Dr"by by O{~ .soGn

Anmelder~
1!"'rcdningsnBvre t

for
Svendbor ~ amtsrådsk1'eds

It'borg.

Stlolllpel- og [~ebyrfrii.
lov nr,140-l937.

Un\Jertegncue Harald Hans 011 , Søndel' Lroby el'klwrer s:ig "Ili.lJig ti.l~ rom

ejer af matr.ID.' .. 50 § oe; 52 af Sønl er Broby by oe soen, at lade et
areal ui' dette r"al,r.n1' .. f1'0de, fæ at sLl::re den fri re liesGenhed af San-
del' 13l'oby kirke"

Area:k t 1It; skcivc;~; sw'e::deo: rele raab'.l1l' .. 50 g ng 52.
]'reclnjn[,Sen m:c følgende omfang:
Arealerne må ild\e bebyc;:;eG eller beplantes ll13 d udsietsødelæge;cnde

beplantning, ligeoorn der le Iler ild,e .fl0, areåLerne m~ anbringes te ans-
::fD :cmatorGt3t.'ioner1 telefon- Il3' tolegr'tl.fmacter 0e; Hguemde eller opsæt-
tes skm'e, udsale;sstcder, isbo<1er, '\Ogne tilb3boeloe eller opbevarjng
af rodokaber eller li~nende skønheds:forstyrrend e e;em tande. Der mE, i de"!
hele Hke Loretagcs no,::;,;)1wlldrin[;"or i den nu bestfumde tilstand, der
kan virke D1rc-'mmendeolIer hjndrende for w Gigten til eller fra kirken.
I -tilfLJlde aL a I, b;ygnlllgerL1e brænder elJ er nedbrydeG~må genopførelsa
kun ske llled i'rerlm.n{';Gl1uvnets tPdkendelse af bygn.;.ngstegninger og be-
lic;e;enlwdsplan.

For frednjl1r::en lætw8.s ingen erstatning ..
JeG er enig i, at nvenstående fl'edningstiJb ud ti. nglyses 1J<1min

ibrm.:vn-Le 8Jcrd om, dog lil en udGift for mig.
P1\tale1) el'et t,-i c~etel:' frednin,' STh' vm t ibr Sverd borg ant srådsltreds

Ot; meni.:;l-edsrudet :tb r Sønder Broby •
Sønder BrrJby, den 3::>/10 19.55m.

Harald Ilanson"

Idet fredninr;snulT net modt8(';er oe; godJrerrl er for l'nståerd e ired-
ninc;stiIbud, æstelilmes det, at fl'echln[:;en \iiI være at ly:; e på natr ..nr ..
50 §. 0[; 52 af Sønder Broby by l),j sogno

1!'rednin[.;sn; vnet for STendborg amtsrådslæ eds, den 30/l.0 195e> "
Keiscr-Nielsen.

\. -
,<'" 1\

. " . ..::t
I ,

SvenJbol.; I mLr..>_u:..kieds·
''4)0,,)1'&

:2. lvI l'S. 1853
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Genpart.
matr.nr .. 16 Q og 14 ~
Sunder Droby by oe sogn ..

, I

Anmelder:
Fredning31 u.Nnet

:for
Svendborg amtsrådskreds

Nyborg.

FREDNINGSOVERENSKOMSTo
Stempel- og gebyrtri ,
lov nr.140-19JT.

Underter;nede lensgreve E.Scha:ffalitzky de t!uckadell til Arreskov erklærer
sig villig u l, som ejer a:f matr.nr. 46 Q og 14 ~ af Sønder Broby, by og
sogn at lade et areal a:f disse matr.nl'o frede, for at silcre den fri be-
liggenhed af Sønder Broby kirkeo

Arealet beskcives således: hele matronro 46 .!2. og den del af natr"nro
14 g, der lig,',er mellem larrl evejel1l "a" langs kirkegården og det nord]1ice
åløb afgrwnset mod sydøst ved en linje :fra et punkt 35 meter fra vej-
~jørnet (over~or den østl~gste lågepille) til et punkt 31 meter :fra lan-
devejen mod sydøst langs åen.

Fredningen har følg onde on~ang:
AreaIBrne md ikke beby~ges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, liges omder h~ller ileke på ar ealerne må anbri. nges transforma-
inrstati oner, telefon- ~g telegrafmaster oe; l:4?;nende eller opsættes skure,
udsalessteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhe<fsforstyrrende genstande. Der~lmåi det hele ikke "
foretages ændringer i den nu bestående tilstand,. der kan virke skæmmende
eller hti.ndrende for udsigten til eller fra kirken., Såfremt huset på matr-
ur.. 46 E. nedbrydes eller brænder, fo rp ligter jeg mig ti l kun at g,enopfø-
re det efter at have forelaet byeningstegninger eg beliggenhedsplaner for
frednin/?;snw net til godken:lel8 e im enfor sædvanlig beyggeskik.

Fredlungen er dog betinget af, at det fredede stykke af nstr.nro
14g derefter ikke grunds1cyldvul'der es som byeec.grlmd ..

])ol' fredninr';Grl Ju'wven j,ngen cX'otatning.
Jeg er enig i, at ovenstående 1'1' cdnin~tilbud tingly ses på min for-

nævnte ejendom, dog uden ud~ift for migo
Påtaleberettiget er frednings~vnet for Sverdborg amtsrådskreds og

menighedsrådet for S~nder Broby.
S~dar Broby,den 2/11 1950.

EeSchaffalitzky de Muckadell
Ilt,

foranståem e frednings-
at lSS e på matr.nr. 46:2

Idet fr ednin:';snævnet modt ae er eg eod1:ender
ti lbud, bestemllles det ~ at :fredninc;en vi l være
og 14 ~ af Sønder Broby by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet -på vedlagte kort, af hu lket en gen-
part beden henlagt på akten •

Fredningsna.vnet for Sverdborg amtsrådskrads, den 2/~1 1950 •
.Keiser-Niels en.

Genpartens rigtighed belcræfiB s.

FiGu i

1m
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Genpart.
Matr. nr. 3 a Sønder Broby

by OG sogn.
Anmelder:

.F'redningG nævne t
for

Svendborg amtsrådskreds
Nyborg

FREDNI]lfG~)OVERENSK0MST.
Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140 - 1937.

SOgW3/Underteene::de formand for Sønder Broby sognerad erklærer at rådet
er villigt til, som ejer af matr. nr. 3 a af Sønder Broby by og sogn,
at lade et areal af dette matr. nr. frl.de for at sikre den fri belig-
genhed af Sønder Broby kirke.

Arealet beskriyes silledes: hele matr. nr. 3 a.
Fredningen har følr;ende omfang:

øArealerne må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæggende
beplantning, lig080m der heller ikke på areal~rne må anbringes trans-
formatorstationt;!', telcfon- og tolegral'maott;l"og lignlmde eller opsæt-
tes skure, udsCl1gssteder, vogn(; til bebo()ls8 el10r opbevaring af rcd-
skabl.:reller lign(;nde skønhedsforstyrr'-Jflde{';enstande.Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu beståEwde tilstand, d-.:rhm vir-
ke skæmmende eller hindrende for udsigten til Gllor fra kirken. Ombyg-
ninger af uksist",r,.ndubYfsninger kan kun ske mud fr0dningtmævnuts god-
kendelse.

t

I
I l

For frudningl.:nkrævGs ingen Grstdtnine;.
Rådet er eniet i, at oVGnståendll fr,dnjn~stilbud tinglyses på detG

fornævnte ejundonl, dog uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er frl:dnine;s!lwvnLtfor Uvendborg amtsrådskreds

og menight;dsrGdet for Søllder proby.
Sogncradut, Sdr. Broby Kommun~f Brobyværk, den 14/6 1952.

P.S.V.
Anders And,~rs(;n

Idet fredningsnævnlot modt8e;l:I'og godk,Jndt;;rforanstående fr<.:dnings...
tilbud bestemmes det, at frt:ldnine;onvil væru at lyse på matr. nr. 3 a
af Sønder Broby by og sogn.

Det fredede aredl er indtegnet på vedlagte kort, af hvilkGt en
genpart bedes henlagt på ukt0n.

Frc:dningBnævnet for Svendborg :.imtsrådskreds, den 14/6 1952.
Keiser Nielsen

GenpartLns rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for ~3vt.ndborgAmt.sriidskr(Jds,
Nybor~, den 27. marts 1953. (~

J. Hva::3
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FREDNINGSNÆVNET
POll

fYNS AMTS SYDLIGE fR.EDNINGSKI.EDS
E,eDsevej ., . Telefon (09) 2l 169~

REG. NR. I Yf ~
5700 SVENDBORG, den 26/7 l 9 ~

Journal nr.: Frs. 186/85

64,

Til fredningsregisteret
til orientering c?t;J:

I?-,~æk
Dags dato har man tilskrevet arkitekt K.E.Priisholm, Søndervel

6672 Broby, således:
Ved skrivelse af 5. maj 1980 tog fredningsnævnet foreløbig"

stilling til et skitseprojekt vedrørende udførelse af en tilbygning

til et ældre bindingsværkshus på ejendommen matr. nr. 51 Sdr. Broby.

Det ansøgte havde til formål at skaffe rum til graveren og dennes

medarbejdere m.v. samt til toiletter for kirkegængere.

Da ejendommen ved fredningsoverenskomst af 30.oktober 1950

er blevet fredet som led i en såkaldt Exner-fredning, således

at nedbrydning og genopførelse af bygninger kun må ske med fred-

ningsnævnets godkendelse af bygningstegninger og beliggenhedsplan,

udtalte nævnet efter møde på stedet og i samråd med den kgl.byg-

ningsinspektør, at man ikke var sindet at tillade gennemførelse af

det da foreliggende projekt, som ikke kunne forenes med miljøet,

men at man sandsynligvis ville godkende et projekt til ombygning

af det bestående udhus.

I skrivelse af 2. juli 1985 har De forelagt nævnet et forslag

til ombygning af det eksisterende hus, hovedsagelig bestående af

ændringer i bygningens indre, medens de ydre ændringer alene vil

bestå i ændrede døre og flytning og udsk,iftning af 2 vinduer.

Amtskommunens fredningsafdeling har i en over sagen afgivet

erklæring ikke fremført indvendinger mod projektet, idet man har

lagt vægt på, at dette alene medfører uvæsentlige ændringer i

~ygningens ydre.

Det samlede nævn har i forbindelse med møde i kommunen i anden

anledning foretaget fornyet besigtigelse af forholdene på stedet.

-



foranlediget heraf skal man meddele, at nævnet enstemmigt
har besluttet at tillade den ansøgte ombygning i medfør af
naturfredningslovens § 34, idet nævnet herved tager i betragt-
ning, at der alene er tale om uvæsentllge ændringer i bygningens
ydre og dermed sådanne, der ikke kan tænkes at komme i strid med
fredningens formål.

Det ansøgte kan udkræve samtykke fra andre myndigheder,særlig
kommunale bygningsmyndigheder, og det må herved bemærkes, at
nævnet efter omstændighederne ikke har indhentet erklæring fra
Broby kommunes tekniske forvaltning.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse,
fyns amtskommune, fredningsplanudvalget for fyn m.fl.,der inden
4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet,
om foranstående.

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

Hvilket herved meddeles

~~
Jul.Paulsen

formand

Modtaget i frednin9sStyrelsen

2 9 JULI 1985
Fredningsstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Egensevej n . Telefon (09) 211693

Modtaget I
~ikov~og Natllrstyrelsen

3 n nKL 1~Rf
:5700 SVENDBORG, den 29/10-1987
Journal nr.: Fr s. 133/ 1987

Dags dato har man tilskrevet Fyns Amtskommune, Vejvæsenet, således:

" I skrivelse af 5/5-1987 (j.nr. 9-3(602-26.095)/1-86) har amts-
kommunen for fredningsnævnet forelagt et skitseforslag til udvidel-
se og renovering af broerne over Odense Å i Sdr. Broby ved Sdr.
Broby vandmølle.

Fredningsinteresser kunne ved det af amtskommunen foretrukne
skitseforslag, kaldet forslag II, tænkes at blive berørt i relation-
erne

1) broen som fortidsminde,
2) kirkeomgivelsesfredning ved Sdr. Broby kirke, og
3) åbyggelinie i forhold til Odense Å.

Amtskommunens fredningsafdeling har vurderet, at projektet er
problemløst i de nævnte 3 henseender.

Fredningsnævnet har indhentet en erklæring fra Skov- og Natur-
styreisen, som har udtalt, at man ikke skal udtale sig imod det
ansøgte, da der er tale om brokonstruktioner af nyere dato, og disse
derfor ikke er omfattet af naturfredningslovens § 48.

Nævnet lægger herefter til grund, at projektet ikke kræver be-
handling i relation 1).

Ad relation 2) bemærkes, at kirkeomgivelsesfredningsdeklaration-
en forbyder byggeri og terrænændringer, som hindrer eller skæmmer
den frie udsigt til eller fra kirken, men projektet ses på ingen
måde at stride mod deklarationen, og dispensation fra denne i hen-
hold til naturfredningslovens § 34 er derfor ufornøden.

FG, 6 \JEt'J'E.I'



Ad relation 3) bemærkes. at projektet alene medfører mindre
terrænændringer inden for åbyggelinien, som ikke ændrer landskabs-
billedet. Fredningsnævnet har derfor besluttet
fredningslovens § 47 a at tillade det ansøgte.

Som det vil være amtskommunen bekendt, er selve vandmøllen

medfør af natur-

bygningsfredet, og det forudsættes, at møllebygningen ikke berøres
af projektet.

Sagens sene ekspedition, der skyldes, at akterne er blevet
forlagt i Skov- og Naturstyrelsen, beklages.

Nævnet har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, Fyns tt
Amtskommune m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse
for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64
stk. a. l fHvilket herved meddeles under henvisning til styrelsens skrive se a
7.oktober 1987 ( j.nr.53-3327).

Skov-og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet

for
Fyns Amt

Dato: 15. august 1995Toftevej 31, 5610 Assens
TIf. 64 7l 10 20 - Telefax 64 71 55 20

Journal nr.: Frs. 44/1995

Arkitekt- og Ingeniørfirma K. E. Priisholm
Søndervej 64
5672 Broby.

Ved skrivelse af 14. juni 1995 har De på vegne Sdr. Broby menighedsråd ansøgt om til-
ladelse til at opføre et nyt redskabsrum på Kirkegyden 2, Brobyværk.

Ejendommen er omfattet af Exnerfredningen fra 1951, hvoraf fremgår, at arealerne ikke
må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 21. juli 1995

har udtalt:

"Næsten samtlige ejendomme omkring kirken i Sdr. Brobyer omfattet af Exnerfrednin-
gen fra 1951.

Mate. nr. 51, hvor den omhandlede nye redskabsbygning ønskes opført, er således også
omfattet, men der er dog i overenskomsten taget forbehold for genopførelse af bygnin-
ger.

Fredningsnævnet afslog dog i 1980 at dispensere til opførelse af en ny redskabsbygning
på dette sted, idet nævnet fandt, at den skitserede bygning ikke ville passe ind i miljøet
omkring kirken.

Den nye bygning skal, som det var tilfældet i 1980, erstatte en utidssvarende, ældre byg-
ning, og den ønskes opført i stil med graverbygningen, stråtækt og pudset - og altså
uden bindingsværk.

Efter Miljø- og Arealafdelingens opfattelse vil bygningen i sin prunkløse udformning
komme til at indgå neutralt og passende i helheden.

Der udføres i forbindelse med byggeriet visse mindre ændringer i belægningerne, idet
der etableres en vaskeplads i vinklen mellem det nye hus og graverboligen (værk fra kir-
ken og kirkegården), en flisegang og endelig en ny trappe til kirkegården.

Miljø- og Arealafdelingen finder på baggrund af det foreliggende ikke at have betænke-
ligheder ved en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til gennemførelse af pro-
jektet." .

En repræsentant for nævnet har foretaget besigtigelse.
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Nævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet at meddele tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med de ansøgte tegninger og rids.

Afgørelsen er truffet i medfør 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 fredningsnævnet, der videresender klagen til naturklagenævnet.

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

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

s. Raunholt
næstformand



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTe Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 6471 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 20. oktober 1999
Journal nr.: Frs. 54/99

Jørgen Skov
0lstedvej 2
Brobyværk
5672 Broby

Ved skrivelse af 9. september 199~ vedlagt bilag har De ansøgt om tilladelse til at opføre
en bygning på ejendommen beliggende 0lstedvej 2 Brobyværk, 5672 Broby, matr. nr. 52
Sdr. Broby by, Sdr. Broby.

De har anført i ansøgningen, at det eksisterende hus på ca. 80 m2 er for lille, idet der er
behov for yderligere faciliteter, navnlig når børnene er på besøg fra USA. Endvidere
mangler De en carport.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration.

Nævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet drøftedes alternativ pla-
cering. De foreslog under mødet, at bygningen i stedet kunne rykkes længst muligt mod
nordøst, umiddelbart tæt ved menighedsrådets bygninger, hvorved udsigten til og fra
kirken vil blive begrænset mindst muligt. De oplyste videre, at huset, som ønskes opført,
vil blive på 40 m2 + garage.

Kommunen, menighedsrådet og Danmarks Naturfredningsforening erklærede sig på mø-
det enige om, at der kunne gives tilladelse til det ansøgte, men fremhævede, at den an-
søgte bygning skal falde så harmonisk ind i omgivelserne som muligt og endvidere be-
klædes med tegltag eller stråtag.

Kommunen fremhævede, at stråtag ikke kan tillades det pågældende sted på grund af
brandfaren.

Fyns Amt udtalte sig kritisk overfor det ansøgte, idet en om end med den nye placering
mindre del af udsigten til og fra kirken vil blive fjernet.

De anførte heroverfor, at De vil fjerne 4 træer, som vil bevirke, at udsigten til og fra
kirken vil blive væsentligt forbedret.

Sagen blev herefter på mødet udsat, for at De kunne fremsende nye tegninger over den
nye placering, idet fredningsnævnet tilkendegav, at man vil se positivt på en ansøgning,
der opfyldte de af fredningsnævnet stillede betingelser.

De har herefter ved skrivelse af is. oktober 1999 vedlagt tegninger redegjort for den nye
bygnings placering og materialevalg.
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Det fremgår, at bygningen opføres i råpudset blok med rødt tegltag og trægavle. Byg-
ningen graves så langt ned som muligt, i hvert fald ned til niveau med eksisterende byg-e ning, helst længere ned.

Endvidere fremgår det, at bygningen placeres så langt som muligt i det nordøstlige hjørne
af grunden, og at det gamle cykelskur fjernes. Endelig har De i skrivelsen oplyst, at ud-
sigten vil blive forøget ved fældning af 4 elmetræer og reviderede tegninger med fladt tag
på garagen samt revidering af kip på selve bygningen.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til de! nu ansøgte på betingelse af,

at bygningen opføres i overensstemmelse med de ved skrivelse af 15. oktober 1999 ved-
lagte tegninger, herunder at der anvendes tegl til taget,

at bygningen opføres i det nordøstlige hjørne så tæt ved skel som muligt, og at eksiste-
rende redskabsskur fjernes.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at da De samtidig har lovet at fjerne 4 træer, vil den
samlede udsigt til og fra kirken ikke blive formindsket ved opførelsen af bygningen som
nu foreslået.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyuelses-
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.

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

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddel L
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