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60m led i tredninG8~n4ighederneø beetræbe1eer fol' .~/e1kr.

I
Beninge .k~Z'te. '0JDÅ vf)laer., mod bøbYSø-le.e ..0' :.A\,3~J"'l ua8tgt'1dn~1'el1-

4e foranatal tn1nger er undel'tepede: ,.ih11J#ae-BzoUdeJdlde Josnerla

~, kommunone vegne under forbehold af Oaen.e amterAd •.aOdJ.ndelø8. . /

in4gl\et pI' \14en vea8rlag at pAless, koamunenø ej8nc1oa, ,.i'kel'1DP- '
, i

pladsen øst for k1rke~ føl~n4~ tre4ntDgebe.tsmmel.el"
.Areal •• I/mAi ikke be_~B~" ~~l'Jr bep.~~te •• mic11utic5~l" e11e1"

,
.vedvarende, .Al.d •••~t ~8ilte~ til og fra ktakeft hiDdre •• llse.om........... ~~.,

del' helle1" ikke. ml foretageB ombfsnlnlh anbring •• t1'lln..tbJ'llllto:r-

stationer, telefon- og telegrafmaetel' OB liln.n~et d.r .. e~
beller opsættes skure, udsalgeeteder, t'bod •• , VOIDI ~l~'beboel.e

"eller opbevar1n~ ut re4ekaber eiler lignende .k.Dh.d.to~.tlrr.nd'

Pladsen flndee 1nc1tegnet pA vecShllftede ko!'t.
lorenetAende beetemmeleer mA uden udsift tOI'to~A

\

t1ngl~eeø med pAtaleret tor naturfredning.n.vnet to. Od~b8' amt ....radekrede og men1gbederådet tor Belling. 80gn.
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80gnerldet kan tl1trEde de foreøll.de fr.dningeb •• '.... l••••

Irend.kild. Bellinge eogner&d. Belltnge, den 1'11 19'1.
L. ahr. BBemuseen

fmd.
Sogneråd.tø beelutning godkende ••
~lenø St1ftamt, den lO'april '1951.
!A Od.nee amterAds vegne'

Btl1rup •

°verensst.mmende lUd det pil ",'e' den 12' ~aauar' 1950 .edtaØlle
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Dato: 2. juli 2002
Journal nr.: Frs. 63/2001

- - -MarcerCrtltelle
Landskabsarkitekt MDL
Høgevænget 20, Snestrup
5210 Odense NV

I

Ved skrivelse af 14. november 2001 har De på vegne Bellinge menighedsråd fremsendt et
forprojekt til etablering af udvidelse af materialeplads ved Bellinge kirke til fredningsnæv-
nets godkendelse.

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen og vist på vedlagte tegninger.

Arealet, hvor etableringen af materialepladsen skal ske, er omfattet af sædvanlig kirk~fred-
ningsdeklaration.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 7. februar
2002 bl.a. har udtalt:

"

•
Fredningsnævnet gav i 1999 tilladelse til en spredt beplantning med egetræer
omkring annekskirkegården ved Bellinge. I ansøgningen skrev Marcel Crutelle,
menighedsrådet ad åre agter at fjerne en eksisterende hegnsbeplantning beståen-
de af roser og syren, og erstatte den af et stendige. Dette er imidlertid ikke sket
endnu, men hegnet har dog været skåret ned, så højden er reduceret.

Fyns Amt finder det uheldigt, at hegnet endnu ikke er fjernet, idet det antage-
ligt er ulovligt etableret. Området er omfattet af lokalplan 32-274, og i forbin-
delse med godkendelsen vedtog Odense kommune, at beplantningen syd for
kirken skal udføres i henhold til Overfredningsnævnets kendelse og derfor be-
stå af lave rosenbuske .

Marcel Crutelle har i den nye ansøgning søgt om tilladelse til at plante syren-
hegn i det nye skel. Fyns Amt fmder, at et syrenhegn, der kan blive 4-5 meter
højt, vil være hindrende for udsigten til og fra kirken, hvorfor vi vil anbefale,
at der meddeles afslag. Der bør i stedet for etableres et stendige.

Vi har i øvrigt ingen indvendinger imod etablering af materialepladsen, idet
containerpladsen delvis nedgraves. :Vihar heller ikke nogen indvendinge! imod
udvidelse af redskabsrummet, idet det kun delvis er omfattet af fredningsbe-
stemmelserne .
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Vi gør endvidere opmærksom på, at udvidelsen forudsætter landzonetilladelse
fra Odense kommune.

"

Fredningsnævnet har forelagt Fyns Amts ovennævnte skrivelse for ansøgeren, og Bellinge
menighedsråd har herefter i skrivelse af 12. april 2002 bl.a. udtalt:

Hegnsbeplantningen syd for kirken, mellem kirkegårdsudvidelsen og hestefol-
den, er skåret kraftigt ned og udtyndet.

Der er ikke ændret i beslutningen om etablering af stendige omkring kirkegård-
sudvidelsen.

Men den kommende udbygning af Bellinge sognehus samt etablering af graver-
faciliteter sætter naturligt visse økonomiske grænser for, hvornår der kan ska-
bes økonomisk luft for stendigets etablering.

I det nye skel omkring materialepladsen vil der blive plantet lave rosenbuske,
indtil disse kan erstattes af et stendige.

Hjallese Provstiudvalg har meddelt menighedsrådet støtte, når der bliver øko-
nomisk råderum.

"

Fyns Amt har herefter i skrivelse af 21. maj 2002 udtalt, at man ingen indvendinger har
imod, at der meddeles dispensation til plantning af lave rosenbuske i skellet i stedet for sy-
ren som først ansøgt, og at de senere udskiftes med et stendige.

Fredningsnævnet skal udtale:

e Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte og tiltræder, at der i stedet for
syrenhegn som først ansøgt plantes lave rosenbuske, indtil der kan laves et stendige. Ro-
senbuskene er så langt at foretrække, idet det skaber en langt bedre indsigt og udsigt fra
kirken.

Det ansøgte findes herefter ikke 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 naturbeskytte~seslovens § 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.
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_ Tilladelsen må ikke udnyttes,"før ovennævnte frist er udløbet.

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