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N~n: Ravnebjerg kirke Reg.nr.: 4-61-15'a

l7"3.00

•
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Kommune: Odense
Ejerlav: Ravnebjerg by O 5p 100 200m

! ! !

Sogn: Sanderum 1:4000

Matr. nr. D ek 1./ Kendel se Tinglyst dato Bemærkningerdato

, • 4-~ 21/11-1951 23/11-195'1 Del af ~.
ID "" I" ,nt::'l ')')/11_101;"1 Del af ~=<--t- t::..J../ J...L-.L 7./.L L...J/....L-..J.., ...L..././..I-

e 49- 21/11-195'1 23/11-195'1 Del af ~.
4-X 21/11-195'1 23/11-195'1 Del af ~. Tidl. ~.

-



e.

•

•

I.

REG. NR. ~1'3
Afdcr1ft.

Matr. nr. Anmelder:

4 k, 4 p, 4 q, Ruvnebje~g
by, St.'lMerUlD.0iD. •

--( F r e d n i n g s b e s t e ,m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikr
ttavnebjel'tfirkes'omgivelser mod bebyggelse og andr

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede glrdøjer
m. Xrauae K'ær. Ravn.bJerg.
indgået på uden vederlag at pålægge min ejendoms matr. nr. 4 k.

4 ~I,4 Q, Ra.vneb3 6)."g by, Sr·.n<1erW\l eop. skyldsat for hartkorn
O tdr. 1 skp. O fdk. li- alb., følgende bestemmelser:

,11\ en 10 meter bred 1,ræfl1l'J18lllnSD etet nordre ktl'keg\rdeJi gø

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren·
de, således at udsigten til og fra kirlren hindres. Ej heller
må der foretages ombygning 5 anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende; der må ej heller ops~tte:
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrend~'~enstande.

Det fredede område' findes indtegnet på vedllæf'tedekort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for 4.
Baya.bjers b" SQnderua 80gn.

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
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I I på nc~te ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for

( Matr. nr. udgør i forening med
matr. nr. et landbrug. )

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

I den 9 - 11 - 1951•

l •

Overensster~ende med det på mødet den l'.G.o••b~r 1949
vedtagne modtager bg godkender naturfredningsn2Nnet for Odense

I ailltsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser I der bedes lyst
som byrde på ma;tr. nr • 4 k. PI q.

Naturfredningsna~et for Odense amtsrådskredsl

den 21t novamt!)!' 1951.
lt11l8'bCl"S.

!in~~YGt 4en 2~fnove~bo~ 1951 Q.d 8å~1d.nrle ~rkn1Da'
iJ.1\~ommen el" bel"..e:'\r::t med 12. '~lOO kr. t 11 'Jenll 1'1'.151ttonlltllfh

---
~fokrittenij rlgtlrhe4 bekrmt\e ••
Naturfredni110snævnet . ""

fc; 4en 17 JAN. i952
Odense Amls["cidskreds lop.,
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Ma.tr.nr. Anmelder:
4 a ~&Vnebjerg by,Sanderum BOgJl_ latUl't:r.dniagsMynet tor

Odense amtel'ådskr.ds.

I
I

I
I •
i t.,

F' r e d n i n g s b e s t e m m e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre
Ravnebjerg kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede • A ~Bar...."er Svend
Chr1lJtensen, Ravnebjerg, \

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr.

4 a Ravnebjel'g by, ~!lnderwn sop, skyldsat for hartkorn
, tdr. 7 skp. l fdk. 2i alb., følgende bestemmelser:

På en 15 meter bred bræmme langs det veetre kirkegårdsd1ge

. ,

, I

I må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirken h~dres. Ej heller
må der foretages ombygning, anbringes transf~rmatorstat1oner,
telefon- og telegrafmaster og,lignende; der ~å ej h~ller opsættes

• ". r '"l •skure, udsalgssteder,.isboder, vogne til beboelse e1fer,opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstYrr~nd~:~enstande.

I ,

net fredede onæåde findes indtegnet på yedliæftede kort.
lI( \ I

Den originale kortkalke opbevares i tinglYSnifgsak~e~ for .atr_
,I "nr. 4 a Ravn.bjerg by. Sanderum sOSD_ I i, .

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
\
\
\



på ncJVnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnæv.net for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Ravneb3erg kirke.

Matr. nr. 4 a. udgør 1 forening med,

matr. nr. 4 t, 6 b, 6 d, 29 et landbrug.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad i tingbogen.

Vestergaard ! den 9 - 11 - 1951,
Syend Ohristensen.

',.

Overensstemmende med det på mødet den 1,'••o.mbtl' 1949
vedtagne modtager og godkender naturfredningsn:~et for Odense
ailltsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser! der bedes lyst
Bom byrde på matr. nr •. 4~.

Naturfredningsn~~et for Odense·amtsrådskreds!
den 21tnovember 1951,

"I

f1J1gberf!.
!lnglyst den 23'november 1951 med øå1rdende anmærknlD8~
E3endommen e~ behæftet med 564 kr. 50 øre til Ø.~Xreditf •• 108.000 kr.
it. ejerpantebrev, 13.500 kr. til Øatitterneø KreditfOrening, 26.000 kr.
til 0stlfternee Kreditforening, 10.000 kr. til 8st1fternes Xre41ttorening,
16.000 kr. til 0. Lanahypothekforening.

Atskrlttens rigtighed bekræftes.
, Naturfredningsnævnet . •... ".__

for den 17 JAN.1952
Odouso } ..r.n:O:!"uadskreds ......---~P,~I I"C ---/~" ~..- ,

/ 'l,..' ,
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. Dispensationer i perioden: 28-11-1991 - 26-10-1998



ti REG. HR. \7b --s. 00

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS NORDLIGE
FREDNINGSKREDS

ODENSE

5000 Odense, den 28/11-91
Journal nr. frs.118-91

DOMHUSET, ALBANIGADE 28
TELEFON 11 47 12

•
ee

Ved en skrivelse af 29. november 1991 har De ansøgt om tilladelse
til at opføre et sognehus vest for kirkegården ved Ravnebjerg
kirke inden for området af kirkeomgivelsesfredn-ing (provst
Exner-fredning), tinglyst 23. november 1951. Ansøgningen er
vedlagt tegninger og kort, som viser bygningens udseende og
beliggenhed. Bygningen ansøges opført med ydermure af røde
teglsten med lidt mørkere teglstensbånd og med tagflader med
tagpapdækning opdelt med lister.

•
Af en skrivelse af 18. maj 1990 fra Kirkeministeriet til
Ravnebjerg sogns menighedsråd fremgår, at projektet er udarbejdet
på vegne Ravnebjerg sogns menighedsråd. Af skrivelsen fremgår
endvidere, at Kirkeministeriet efter forelæggelse for den Kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet kan godkende projektet.

Fyns Amt, landskabsafdelingen, har i en skrivelse af 7. november
1991 meddelt nævnet ikke at have indvendinger imod, at nævnet

• meddeler dispensation til projektets gennemførelse.

Under hensyn til det oplyste om sognehusets udseende og
beliggenhed meddeler nævnet herved i medfør af
naturfredningslovens § 34, stk.l, dispensation til dets opførelse
som ansøgt inden for kirkeomgivelsesfredning i forhold til
Ravnebjerg kirke.
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Nævnets afgørelse kan af de i Naturfredningslovens § 58 og § 34
stk.1 og § 13 stk-:-1nævnte 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, § 34 og § 13.

Chr. Siersted.
formand.~

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

-



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 6471 la 20 - Telefax 64 71 ~5 20
Dato: 26. oktober 1998
Journal nr.; Frs. 38/98

Lehn Petersens Tegnestue
Ebbe Lehn Petersen Arkitekt M.A.A.
Lahnsgade 63
5000 Odense C.

REG.NR. \t\o~.OO·

• Ved skrivelse af 22. juni 1998 har De på vegne menighedsrådet for Ravnebjerg kirke

ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende sogne-

hus, alt i overensstemmelse med vedlagte tegninger og rids.

Ejendommen er omfattet af sædvanlig kirkefredningsdeklaration, tinglyst den 23. no-

vember 1951, til sikring af den fri udsigt til og fra kirken.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt og Odense kommune, der

begge har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Der meddeles herved tilladelse til det ansøgte, der ikke ses at stride mod fredningens

formål.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

lovens § 50, stk. l.

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 Naturk1agenævnet.
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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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