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Fredningen vedrører: Brændekilde Kirke

Domme

Taksations komm iss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 06-03-1951, 09-01-1952

Kendelser

Deklarationer
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Navn: Brændekilde kirke Reg.nr.: 461-05
\t:, O) G. O O

Yz. kLrk.e..-
~8rd5dlJbde.

1b~

Kommune: Odense
Ejerlav: Brændekilde by o 5,0 100 200 m

! , ,
Sogn: Brændekilde 1:4000

Matr. nr. I
Dekl./Kendelse

I Tinglyst dato Bemærkningerdato

II 161! 6/3-1951 8/3-1951 Del af 161!. Tidl. 161! og 171!.

16m 6/3-1951 8/3-1951 Del af 16~. Tidl. 161! og 171!.

e 171! 6/3-1951 8/3-1951 Del af 17a.

17.Q 6/3-1951 8/3-1951 Hele 17.Q. Tidl. 171!.

17.9. 6/3-1951 8/3-1951 Hele 17.9.. Tidl. 17a.

17g: 6/3-1951 8/3-1951 Hele 17g:. Tidl. 17a.

umatr.
areal 6/3-1951 8/3-1951 Umatr. parkeringsareal.
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REG. NR. ,/V?b

Afskrift.

• " il y .

, .
FredningsbGsten~elser. ,'~, I ;J ;, _ .1. 1\

,Som led i ~redningsn~ndighedernes bestræbelser for at sikre
Bl'erldekilcekirke.s omgivelser mod beb;yggelse og andre udsigtshindrend
foranutal tl~ingor er undertegnede proprietær A. S. Juhl, Brendekiloe,

Ol.indgdet på uden vederlag at pålæ[ge min ejendom matr. nr. 17 a Brande
kilde b;y og sogn sh;yldsat.fpr hartkorn 11 tdr",l sjcp.:1.3 fdk. 2i alU •
føl{;ende bestemJllelsE;l':

".l:'åd et area~, der .ligger mellem de'ngamle og ,nye .vej .til:Højme s.
, l''' "l. .

velsom på en 15 meter bred bræmme langs den nye Højmevej og .vejen til
Bellinge i en strækn~ng af 50 meter til hver af siderne regnet fra
hjørnet må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller vedvaren.
de, Eim~ således at udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der
heller ikke må foretages ombygninger, anbringes transformatorstatio-
ner, telefon- 01S telegrafmaster og lignende" ,~er må ej heller opsætte:
skure, udsalg.:steder, isboder, vogne til bebo.e~s~ ~1.Jer opbevaring

. l. :1~ ';.'ll! .f:f\nU1Cl1llL'f ...ivr
af redskaber eller lignend e .s~ønhedsf~~~1~:~t:!.t!.?~~s8Å~R8tande.

N:1r det nuværende hus pc;det først ~lllførteareal nedrives eller
~ "I ,,~ .. .., •. ......, . :\'

g~r til grunde, må ær;som:!ølge af qet~3nførte ikke opføres noget"..andet hus i stedet.
Omr~derne findes indtegnet p~ vedhæftede kort. Den originale

kortkalke opbevares i tinglY2ningsakten for matr. nr. 16'a BrendekildE I

by og sogn.
Der ydes ingen erstatning lor fredningen.

""~oranstlende bestemmelser kan uden udgift for mig tinslysee med
påtaleret for natur!redningsnævnet for Odense amtsrådekreds og for
menighedsrådet for Brendekilde sogn.

Brendekilde, den 29-1-1951.
A. Juul.

Overensstemmende med det på mødet den 12'januar 1950 vedtagne
modt~ger og godkender naturfredLingsnævnet for Odense amtsrådskreda
foranstående fredningsbesteJ,lDlelser,der bedes lyst som byrde på matl'.
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nr. 17 a Brændekilde uy og sogn, skyldGat for hartkorn 11 tdr.

l skI'. "3 fdk. 2·1 alt., i forening med matr. nr. 16 c ibd. noteret

søm J.:<indbrug. ~ ~ t •• l • 1 ~I ' ~..J l I f ~

.,'. . Naturfredningsnævnet for., Odense') amts:r~Elsbe.d·6,

l den, 6' martsl.195h.·)" o,;,~ 'J~) Lt· J"~ .:x" ,

.l I l,. ), H,ingb'erg. .: l.~~J .. tJ l l1 1\) '"

.SO
.. '. "o:l'J J l J Jl

.....
• J i .~il1(:~lYDnin~sp&.tegning uf 8.'marts: 1951..1 •

, "

; • o, 1.0 j '.1 , l .:.ilI $)J II~ l (' •
Anal.: P:~ E:jen~,0t.l"lCfl'~r' :j.;}>:.:.'L :i:\nOd~(·;llj,-,,:; t~'rdt:l·. Don el' oefJæftE:t med:

~ :) o. i. '.lll:i 1. 50:" 'lln ". ",iix:'::, t:H L:i-.nd cr,(.o,iJt U:.ÆL an ,. 10. ,)(jQ ~l· ... )tiJ. JU':l:i. 't6l-dej,' E:n, .. '"
c.ft ....:."t L;l l\j~('ls JUE.J: og Julie AndGl'~'<:l-:, 4(,.. 000 kl'. ttlo.Ø. Lundby- '.

r. I J ~: Jjj o tb e bf ;, o, l., -.;' ,) ~ l .l:l' 'o, li L "L,. ,~' l r :' ,: ( (l ,i;) i: lT, Ja() ,.~.: V
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,,: J " j,. I, ,d.:i. '.:...;.Ll0d
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%fk,Afskrift.
'(,Ld,d':C"Hun.a ~~}l!J id',)! o;t'f~m'a l18fl :t'JP~~4ftT

/
"H. f; f.~ .'l\).~ I . ,1M S .'d,i E tl.'.J:OU'':i,.·,ll 'to't JJ>,:t 'IM'8 a al .'fN ~rJ

,I
j ,;):t't" c~m bJJ:r;!iod 'I;.l .h.l .'Hb'AI.'.',j "r:lHlO,lISl'[,,}'t J'ov,l '.ta nOllllIo()tØt,9 fer

'. ~, . Fredninssbestemmela.r. "1, .
øJ"cr.L; tlfl.'V.if f.d .~·'I uOu"')~" ~u ,(: ,hJ.:;~ :H'/l'...:JiJ ,1:1 b.\lllÅ ~o .'U1.,O ~,l?f,,~M' .r.,U

Som led i fredningsmyndighederne. bestræbelser for at .lir, !ren4e-
•e~!""t,,'iI.'l·.Lh qa

kilde kirkes omg1velser m04 bebyggelse og andre Udøigtlhla4ren'. foranete:.... "n1nger er undertegnede gårdej.r O, E. Nielsen. Brøndekilde, indgAe' på
uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr. 16 a Bread.kllde b, ~I

~~gn. skyldø8t for hartkorn' tdrk. 2 skp. 2 tak. l elb. føllende~b8et.m-

REG. NR . ./Y:lt

meleerl

/
Pl et areal at nevnte'matr. nr., stOll't50 .eter l,.ngs BollI.truPve~en....,.

,.. r.r........ .mod nord regnet tra den nuværende kirkegårde graøae Ol 1 ~A dybd. mo~ 'It
indtil en linie i tortjjjpfs~€Jifj)6iil:iii1!ige<0ifi.Ø.,Udi4~le~amt .t areal

,

8tor1l o. 75 meter mod øs~ re~et fra b3ø'~~~Jr,a~1i~'~h!"'\\tiseog sydliøe
kirkegårdsdige Ol i en dyb'det.~oanof"b8V~;t:,~~O~",t1;\\ ,~~v;~.len af I klr~.gAr-
dens i~tbCS' ml 481' ikke P.T~,I'~t'~~!~~1!!.~~m1dlel'1:1d1~' .1:J.erve4'V8~en-:

, '.,," .-" .. \ .de, eåledes at udsigten t11 Ok fra kirken hindre., 11g .... ,d'~ hel1e~ ,
ikke ml foretages ombygning, anbringes tranBtormatorøtatio.'~t t'letoft- o

, '

telegratmaeter og lignende, der må ej heller op••tt.s ekur,~~udøa1g.~tede'
~..... ' ' 'l.

~ebod.r, vogne til beboelse eller opbevarinl af r.dskaber el~er lienenat"
~,

,\. skønhedstorstyrrende genstanae. \~
Omr~derne tindes indt~gnet på vedheftede kort.
Der udredes ingen .rstatning tor fredningen. ,

."

~-
I

I
• • \1\, Oyennævnt. bestemmelser kan~uden udgift tor 1Il1,tUI1Jsri på ej.dom-

\

m\n ae4 påtal~ret tor aatutredniqlJnlllvnet fo'r Odenø. aat.rAeteo.de ~., .\
to~\menighedSrådet tor :Bren4ekilde 150Ø. ' l

\

~en4ekl1de, den 15-1-1951.'
l' \ \1 -lI, \ Oarl Ejner Niels.n. I \ , \,
I 1\ I

~vr~enø8~emmende med d.t på m.det deA l2'3anua. 1950 T'4tagn~ .odta8~
Ol ~,~ender J2&turfredUng.I1IIIVIlettor 04elle~ ;amt~l'A••ø.4., ~Q1'Ø.n~tå'Ade
tj.'d:j\ttnglbe~t.lIlDlelser.~.r·\).~•• l'8t 80. b~4' 'P~ '.. tr •.ø., '16 ~'~1l4"
klld. tb1 os BOsnt 'ekJICS.a~ tor ba~~kO'1'n, t4rlh 2 ekp. 2 f41h 1; '~~."

";" • , l,

"':!I""~u:rtredn1ngsnllBVnetfor Odense amtarld&kreCSe, 4en 6-.1'''_ 1951'.·
i \ ll1ngberl·
i \\

'I 1\
,I l'

,
'\J' l,
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•j ',d ·l.4Ll'tA
f_lyet den S'marts 1951 med anDl!Jlrkn1nfU

/
J

K. nr. 16 a etAr nu tor hartkorn, tdr. 2 ekp. l,tdk. 2i alb. 'I

PA ejendomaen er lyst torskellige byrder. Den er bebaftet 'medat~~gt
til ll1ele Oh1'. Og Anna X~thrl:fneo'~ieik~nl~~IJ2bi.OOO kr. °Ul 'rene ';~tit1l8

" J'"", j :'-:olC~j ,;. . 'o' 1,'_ ,.1 ,.jL',ui'''':I ..d/A.';'"'' .. ~l~..tn!:lefti.. .t 00J, ~~liJa
Sparekasse.

:111') ::11'.,. 'I ,l ~[)llj: !d.f .. t, -'J' ,~/"~ l. ~i I',•. : l~ . .l Lait, Ol 'ILOl1t lfJO tI~),,.t'Jtll (.1 f! l')
,\t,

,/ j~-'o" ..!.id: lf:ib.l.L'o') ') I.j ,Cl!),.I.d ... l .;.1 ·1.~U':'·,\:.'·, ::<l'al18e:i·f:l~D.IUJ' ·r,') 'i:-;1firrI

••. ij • 'l j' li. m
,/" ........ )~l ...~

j'"liSl ~,I!I' )bJ\), J:i€1 1, LV: ';',Ll$';':'::l Ub·.l.t!;;':l~ll·l bI Sll."J.W'l('3'J.fJft et9!> o't1 .ten~o':.: :hor:l ':.01;
I '

.U.l(!'I,~ :h, jli'~, •. )~,d)!.jl~f~~~~~~en,\tJf~$.'.1~,c! .;-~e~If~~~I~L'rol: .t it.t.aJ:I ,('N .1,1tf)f.'il, .
')',\1:11

,;; d" a':?i~MGrfte=driin;shJVHe'D~;l -J'n t0a;j6o:.: j'~l"U I)'Qfli 'XGih~m ~y .0 ,hotC:l
-~LIi·,'.t'l i'ri~\! '1. ..', .l•.d9bd&~s~~~'~aa,4'~he'd!l\·.:,4~Jlol~1 ?o~tNe~J.~t;tlf.' 1: ao enlbr";L,':rhvnl'Ybl

'I, ~ L
"'1"":Vb~.' .,.', J·'l~~'h31t~.~. :,'~~!~& /lin 'b,r'l%PAaoo

.L"Lud +J.Jj1', .•• ,;lL I",r,l.c .. , ".l. , ........ ~. [.ej f .. ;f')llal)~.;j"J I':E~b(·'L\\f'..,.... ~ob
I . ,

:.-10 ""L',l.IJi ~;læJ I' t '''f-to,Lt ej IW (1~ Clfl~fOt JrJ 1.1lj' I .l.!!! t 'i. cl' /1 '3 I~n tl'l::,y'{Ol!\O t35~3toaIyO"\' .:O! f))l;U, ,
I ""'b"'t,,:;>·,li-"""I'/' <~·ij./1jl" E'r;J.t'H"~O ·;':Jl['JiJ. 1:,) i'ul '::r"f.J (r)brt'lHr.'.:'.H'~o<Ir .. f t .~ ..... ~ I r - '. 'l/ o( .. t.l l v ~~J

/
I 'r' .dJl1'.U·' r r /'-:1 UJ ·L'.J.\·~';~r;'", 1',1 ;1uI.'L v:', i(~:. 'IvII:J ol'lI.:)('dr/~i .r.t.\t'i III ,I

I
,I

l, .u'l'lh,bc,'~l· '1',.'Y ',).Jt./·L.Ju'r{,;; W.il'9'H, t!ll)f>O'.t!:lJ; 'x;');J

I -nyf~~f;t o :"(' e~J~~I::}d~:t 2.tIll 'H;l ih t~~b>.1...L;;' 1 f1.o~ '4G()1(1~"1 ettif,l d st!'l"'~n.('i~vp·
, / " ~ .
/' i~~,6k)f!:)"l·'!l:lb!.''lqlJlii e:l11''3:10 '.i:Ot j·9nv!:rJ.~!':l~'E.illt[oJCl't'l'.tu;tk·tl '):0'1: lta'Xr:t!,etfH'{' ~'$m "om

/,1' ,r" \I / . (I ),
,/
I

/

• Ll ..) OIJ :iI b U: li ti ~i10'æ: ,!,~'.l' tt)bll'rIBbflrl~ tl'3,':HU '':t:'I~
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Fr~dningGber.:temrllelser •

• ';;;:(:1 rU'LIll'J!. .(' 11tH, "e,;il:..bU
Som +ed it.frcdningsr.l;)ndi2;hEdernes bestræbelser' for at dkre

.,jll":U:;l1 H .,'. . ........J .. .j~ ... "',.t •• lJ, :JH

Bl'endekiloc sognekL:1.es o~Livelser mod bebyggelse og 'andre uds,i.;to-
.. ~ '. l 1 • I I.. ' l ; j ~~, (~i L {:. '\ol"'~

hind l'E:n dE. for,-jllstal tninger' er und er tegnf,d e BrendekiJdtSellinge sogne-
.1./ l~ ..J'~:\~.iV

r:=.tdl)cl kOlllHlunensvegne under fOl'behold af Od~.n~e..amtsråds godkenddse
:! ""'.I,.i.

indg~et pd uden vederlag ut p~lægge kommunens ejendom, parkeringsplad

sen vcot for kirken o~ den Gumle vej syd for kirken, hvilke områder

r -, begge vil bli "!~c'eye~.Qjgftgf:t. ~ep,.j.Ia.;lltepflf.ftpEt;'trj'·lt~f!Jlllle~9:t$~~ningsbes tem-

mel ser:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller

vedvarende, sAledes at"udsigten til og fra kirken hindres, ligesom

der heller ikke lll~lforGtae;es ombygninG, anbringes tra·nsf'ormatorsta-

tioner, telei'on- og 'Lelegrafmaster og lignende, der må ej' heller op- <

s@ttes skure" udsalgssteder, isbøder·,lvøgne til beboelse eller opbe-

v:uing af redskaber eller lignend1-:"1~lE.~~f'~Øm'bJriS~yrrendegenstande.
o .~;:)ll :l;';IJHJ.> i .Yl • 101.

Omr.1dernefll1des indtegnet' P;:1 (,Y,~~9.!.t.grtøtilSl'1kføit.Den originale

. kOl'tlmlke opbevares i tin[lysningsakten for matr. nr. 16 a Brændekild

by og Qogn.
'-,

:E'oranst'Jenc1.e frE;dllingsbes'Lemmelser må tinglyses ved foranstal t-

ning af nuturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds og med påtaler~

for d ette og for menighedsr"udet for Brendekilde sogn.

Brendekilde, den

Sognerådet kan tiltræde de foreslåede fredningsbestemmels~r.

Brændekilde Bellinge sogneråd, Bellinge, d. 13/1 1951.
L. Chr. RasmUf~en

fmd.
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I
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• ,~ l. ~..1..\ \ 'z.' ,,:: ~ " .... ...;Overensstemmende med det p~ mødet den 12'januar 1950 vedtagne
modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds
fOi:antrt."tendefredningsbestE:lllffie1sE:r.

,
o' • lo ;

'';: J', 'L,IJ J,:

. "

Udense, den 9. ja.nuar 1952.
"r '. • 'R1:ngb~rg..o i:~Sognerådet~ bælutilning godkendes ~

J.J
( j r:' I .... 1. :: )F:y~ns Stit'ta Jt; derl lO'~l'ril 1951.

, ~ ' ,

~! Odense amtsr3ds vegne:

" ,.. l

, . , l ~ ,'.) !, ~'/ ~J: l : .~

" )

Høirup,
• r
! •• .. ' ,j ...... l.. fl. jl.W ...i J \l II

/ ,1. .. J . J..; . (l J) ,>

',I J::,' :",11.[' 'Ylng1y'st' 1 iUd'ens1eherred:den 9.' Jan\ii.l"~952,.i.~:J"'.t·.i.v >~,'; )\
, ,

J

') l

" .-
,

) !

) J'. ~-: ,

l "I I.

• J

Ingen retsanmærknlng. l': .'l,

t,
,I

",

',,,..)
",W c ,,: ~"JJ • '.l., flo,i.J'

"

I ,NaturfredDinggnæVnet
for

).l .; Od.ense Anitsraadskreds

.L: J). i) '1 ,JI..i,,1.J ..J'': 1J~ drJ:.·I~ v
17. januar 1:952.. ' I

, • I •• ). l! .. -:)~i ',i t, () r..'ImO

!t 'J

" •......'1

'/ '." ...i .,I.J l

,,' ! 1..~ ) !.. L ~ ..... l J "

'"~O J. ;,:.' , , ! . )_. l. ~) , ...J , J. ( J.. ) j-....

• Li,j [
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen for Fyns amts norllige
fredningskreds

t

-0-0-0-0-0-

_ Ar 1982 dØD29. Dov.ber afholdt freclniDgSDllVl1etbeailtl,e1ses •
.. de ved Br.ndeki1de lirke. H8v.DetTar .. dt ved dets ord1a.r.
aedl._er, tormanden, do_er H.P.Peders•• det .. tsko.... l. aed1_.
1811dpoa'tbudJ.rgen JeDSeD,'og det ko..... le a.dl .. , atuderecl.
Brik Jakobsen. So. sekretear tor DIBVIl.taedvirkede do_er~em.st1a
Claus Bruun.

Der toretogea:
rrs.~.nr. 142/1982: .. odaS. tra Urk..ua1aterie1

oa eD udtalelse vedr~e
torSkellige AD]..aarbe~der
veclBnmde1t11clek;irke.

Der trealagcles:
1. Skrivelse at 18. ~ 1981 tra Brendek11deaeDighedarld lied pA-

tegniDger, seneat at ,. august 1982 tra nrkell1n1sterlet ~ -.d
underbl1ag.

2. Skrivelse at 27. juli 1982 tra fredD1Dgastyrelsen.
, • llatrikelkort.
4. Situationsplan.
,. Hlltte o. landakabsforhold, fredn1q a.y. Tedr.reDde Bnmdelti14e

kirke.
Fyns aatsko.-une, tredDingsafdeliDgen, .. dte ved forstkandidat

Poul DulgArd.
OdenseKo-.une _dte ved inceD1.r CWePetersell.
Br8cleki14e .eD1lhe4arAd .. dte ved toraaDden, Harry BanseD,

Peter Boel, AnaeBanaen 0l Itristiaa Orne.



•

,

Foraanden 1Ddled~e .. de~ ol redeg30rde herunder tor k1rke-
fredningen.

Harry Hansen redegjorde tor menighedsrådets planer tor anlægs-
arbejder omkring kirken, hvilke planer blandt andet indebærer
nedrivning af det gamle hus mellem Højmevej og kirken. Men1ghedsråde1
havde be-.rket sig, at den kgl. bygningsinspektør har udtalt sig
imod nedrivning af huset.

Formanden oplæste tredningsstyrelsens udtalelse til sagen.
Forstkandidat Damgård var at den opfattelse, at der ved anlæg S-t

arbejderne mAtte gås fre. med nogen forsigtighed. Det påtænkte
parkeringsareal -)ri 1or"'<CJd:rkenburde fremtræde som en armeret græs-
belægning, idet asfalt eller grus ville virke uheldigt. Arealet burdE
afskærmes mod vejen af et lavt hegn, eventuelt et fodbegn, evt. i
tjørn. Den eksisterende bæk mod Højmevej pyntede ikke og burde i
hvert fald ikke fortsette længere mod vest. Spørgsmålet om bevaring
af det gamle bindingsværkshus hørte efter hans mening ikke hjemme i
denne sammenhæng, med derimod i bygningsfredningslovens regie. Han
opfordrede menighedsrådet til at udføre anlægsarbejderne i sa~åd
med fredningsafdelingen.

Harry Hansen kunne på menighedsrådets vegne acceptere frednings-
afdelingens forslag og bemærkede, at der ville ske henvendelse til
nævnet, nAr den endelige plan var udarbejdet sammen med trednings-
afdelingen.

Formanden tilkendegav efter en kort, intern drøftelse i nævnet,
at man var positivt indstillet overfor de ansøgte anlægsarbejder, og
at man næppe i henhold til kirke fredningen kunne stille krav om
bevarelse af det gamle bus. Nævnet ville afgive udtalelse til
Kirkeministeriet i overensstemmelse hermed og afventede en formel
ansøgning fra menighedsrådet.

Således passeret.
Mødet hævet.
H.P.Pedersen
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'-.FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
_. FREDNINGSKREDS

MIDDELFART
TINGHUSET, ALGADE 6

TELEFON 41 0057

REG. NR. I YC?b ~
5500 Middelfart, den 15.december 198.:
Journal nr. 142/1982

Uddrag af bekendtgørelse nr. 435 af l. september 1978 af lov om
naturfredning:

•
§ 58. Fredningsnævnets afgørelser efter kapit-

lerne VI-IX kan påklages til overfredningsnæv-
net af den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse, vedkommende amtsråd, i hovedstads-
området tillige hovedstadsrådet, kommunalbe-
styrelsen samt anerkendte foreninger og institu-
tioner, jfr. § 8. Mgørelserne kan tillige påklages
af miljøministeren.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende .

Stk. 4. Mgørelsen skal indeholde oplysning
om, til hvilken myndighed afgørelsen kan påkla-
ges, af hvem den kan påklages, fristen herfor
samt oplysning om reglen i stk. 5.•

Stk. 5. En tilladelse eller dispensation må ikke
udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgi-
vet, må tilladelsen eller dispensationen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes af klagemyn-
digheden .

Stk. 6. Klagemyndigheden påser, at den, hvem
tilladelsen eller dispensationen er meddelt, får
underretning om klagen.
Stk. 7. De·klageberettigede efter stk. I og 2 skal
skriftligt underrettes om afgørelsen.

-----------------------------------------------------------------------
Under henvisning til den ovenfor citerede lovbestemmelse fremsen-

des vedlagt genpart af nævnets skrivelse af d.d. til
Kirkeministeriet
Staldmestergård
Frederiksholms Kanal 21
1220 København KJ~~()G~o;;:;:",t; i.'-' ....'"ll-:.,w~:!J ..~,::.-'-./lP I.M..A.).-U.,J

'J' '7J :11) -.:,f'U "j")~
, cl) ""ilP. U~AJ?;;

l. Fredningsstyrelsen, !maliegade 13, l2~~~~e;\avn K.
2. Fyns Amtsråd, Fredningsafdelingen, ~~~og.:~8e Sø
3. Kommunalbestyrelsen i Odense
4. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000 Kø-

benhavn F.

•
5.

----- - --------------



~, FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
... . FREDNINGSKREDS
• MIDDELFART

TINGHUSET, ALGADE 6
TELEFON 410057

5500 Middelfart. den 15.december 19~
Journal nr. 142/1982

e..Vedrørende forskellige an18gsarbejder ved Br.andeki1de Kirke.

•
Ved påtegning af 3. august 1982 på skrivelse af 18. juni

1981 fra Brændekilde Menighedsråd om tilladelse til at foretage
e..forskellige anlægsarbejder ved B~dekilde Kirke, hvori indgår-

nedrivning af et nær kirken beliggende, ubeboet hus, har ministerie1
udbedt sig en udtalelse fra fredningsnævnet.

Projektet berører arealer af ejendommene matr. nr. 16 a og
17 a Brændekilde by, Brændekilde, samt parkeringspladsen vest for
kirken og den gamle vej syd for kirken, hvilke arealer er pålagt
deklaration om kirkeomgivelsesfredning med påtaleret for frednings-
nævnet og menighedsrådet.

Navnet har i sagens anledning foretaget besigtigelse, hvor
repræsentanter tor Fyns amtskommune, fredningsafdelingen, og Odense
Kommune var til stede sammen med medlemmer af menighedsrådet. om
det herunder passerede henvises til vedlagt e udskrift af næ~ets
forhandlingsprotokol.

Således foranlediget skal DeVDet herved udtale, at det fore-
lagte projekt, der vil opfylde fredningsafdelingens krav, synes at
indebere en væsentlig forbedret udsigt til kirken fra syd. HBvnet
finder herefter ikke at kunne modsætte sig menighedsrådets ønske
om nedrivning af det gamle hus ved kirken.

Sagens dokumenter vedlægges.
Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58

nævnte personer og myndigheder m.v. indbringes for Overfrednings-
nævnet. Herom, og om udnyttelse af en tilladelse inden ankefristens
udløb, henvises til vedlagt e genpart af nævnets fremsendelsesskrive]
se af dags dato med uddrag af Naturfredningslovens § 58.

H.P.Pedersen

,

Kirkeministeriet
Stal4aestergArd, Frederiksholms Kanal 21
1??n ~øhp"hAvn X.



FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
 
TermoGo Byggerådgivning 
På vegne af Brændekilde-Bellinge  
Menighedsråd 
 

Afgørelse af 13. september 2021 
 
Dispensation til opførelse af tilbygning til eksisterende bygning.  
 
TermoGo har på vegne af Brændekilde-Bellinge Menighedsråd ved mail af 28. december 2020 anmodet 
fredningsnævnet om dispensation til udvidelse af en bygning på matr.nr. 17æ og 17q Brændekilde By, 
Brændekilde på adressen Ravnebjerggyden 250, 5250 Odense SV. 
 
Sagsfremstilling 
 
Ansøgeren har i ansøgningen, der er vedhæftet ansøgningsmailen sammen med plan- og facadetegninger, 
situationsplan og en fuldmagt fra menighedsrådet, oplyst, at den eksisterende bygning på stedet udvides 
med 14 m2 og vil blive opført i samme materialer som den eksisterende bygning. 
 
Af plan- og facade tegningen fremgår det yderligere, at der er tale om en tilbygning med et toilet og en 
stue. Den ansøgte bygning ses på tegningsmaterialet et være 3976 mm høj og dermed lavere end den eksi-
sterende bygning, der er 4472 mm høj. Ydervæggene vil blive pudset som den eksisterende bygning og der 
vil blive anvendt samme røde vingetegl til taget som på den eksisterende bygning og med samme hældning. 
 

 
Placeringen af det ansøgte er markeret med rød skravering. 

 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-2-2021 
Dato: 13. september 2021 



Fredningen 
 
Det ansøgte ligger inden for fredningen af Brændekilde Kirkes omgivelser, der blev fredet ved frednings-
nævnets kendelse af 6. marts 1951 og tinglyst den 8. marts 1951. 
 
Fredningen, der er en sædvanlig Exner-fredning, har følgende bestemmelser: 
 

”… 
der [må] ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller vedvarende, således at udsigten til og fra kirken hin-
dres, ligesom der heller ikke må foretages ombygninger, anbringes transformatorstationer, telefon - tele-
grafmaster og lignende, der må ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller 
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. 
…” 
 
Høring 
 
Odense Kommune har i mail af 8. marts 2021 oplyst følgende: 
 
”… 
Vurdering i forhold til Natura 2000-områder og arter 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2 og 3 må der ikke meddeles dispensation fra en fredning hvis   
  

1. det ansøgte indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrel-
ser af arter, som et Natura 2000-område er udpeget for. 

2. det ansøgte resulterer i beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

3. det ansøgte resulterer i ødelæggelse af de plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
  
Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000 nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, 
der ligger ca. 3,8 kilometer fra arealet. Det er på den baggrund Odense Kommunes vurdering, at det an-
søgte ikke vil påvirke Natura 2000-området.   
  
Bilag IV-arter 
Med udgangspunkt i Odense Kommunes samling af registreringer fra bl.a. Naturdatabasen og Inaturalist 
har kommunen ikke kendskab til fund af bilag IV-arter på det pågældende areal eller op til. 
  
Da det ansøgte heller ikke resulterer i fældning af træer, er det Odense Kommunes vurdering, at der ikke vil 
være konflikt i forhold til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.   
  
Vurdering i forhold til bygningsplacering i forhold til kirken jf. vedhæftede tinglyste fredningsbestemmel-
ser: 
Det fremsendte forslag til tilbygning har vi ingen bemærkninger til, da tilbygningens højde bliver ca. 4 m 
overterræn og da den er lavere end resten af bygningen, der i øvrigt også er meget lavere end kirkens byg-
ning. 
 
Til bygningens tag og facader udføres som resten af bygningen og passer fint til proportionerne. Desuden 
har tilbygningen kun en bredde 2,5 m og er placeret i separat område med parkeringspladser mv. og adskilt 
fra kirken og tilbygningen afskærmer ikke for indsyn til kirken.  
  
Arealet og kirken er omfattet af lokalplan 6-426, hvor det er udlagt til kirkelige formål og udformning og 
placering virker tilpasset og vil ikke give et uheldigt udtryk for bevaringsinteresserne i Brændekilde. 



…” 
 
De kirkelige myndigheder ved Fyns Stift har i mail af 26. marts 2021 oplyst, at der ikke er indvendinger med 
det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Et enigt fredningsnævn finder, at det ansøgte bygger i ikke strider mod fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at den ansøgte bygning med sin størrelse og højde samt sin pla-
cering, herunder op ad en eksisterende bygning ikke påvirker udsigten til og fra kirken på en måde så den 
strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at tilbygningen har samme 
udtryk som den eksisterende bygning samt på, at den skal anvendes i forbindelse med kirkens drift. 
 
Der meddeles derfor dispensation som ansøgt. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Efter det af Odense Kommune i mail af 8. marts 2021 er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til 
hinder for den meddelte dispensation. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt.  
 
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan findes 
nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2. 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 

 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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